
PŘEHLED TANEČNÍCH SOUTĚŽÍ

CZECH DANCE TOUR 
postupová taneční soutěž formací v různých tanečních stylech a výkonnostních kategoriích

CZECH DANCE CUP
je pohárová taneční soutěž formací v různých tanečních stylech a výkonnostních kategoriích 
s možnou mezinárodní účastí. Z prvních kol soutěže se postupuje do velkého finálového kola. 

CZECH DANCE LEAGUE
je ligová taneční soutěž jednotlivců, dvojic a malých skupin v různých tanečních stylech 
a výkonnostních kategoriích. Tanečníci získávají body z jednotlivých soutěží do celonárodního 
ligového žebříčku soutěže.

Informace a přehled tanečních soutěží, které vyhlašuje  
TANEČNÍ SVAZ ČR (mistrovská, postupová, ligová a pohárová).
Ze soutěží se lze nominovar na mistrovství světa WDA.
Start na těchto oficiálních soutěží je možné uplatnit v rámci
výzvy NSA - MŮJ KLUB. 

Staňte se fanouškem sociálních sítí všech těchto tanečních soutěží a dozvíte se jako první 
aktuální informace a chystané novinky. 
Odebírejte jejich youtube kanály, a uvidíte jako první nahrané taneční choreografie. 

Pro koho je taneční soutěž CDT?
Je vhodná pro všechny taneční skupiny, taneční školy a kluby. 
Motivuje celý kolektiv i samotné tanečníky k lepším výkonům.
Pro mnoho tanečních skupin je účast v soutěži dobrou 
vizitkou a propagací.

Pro koho je taneční soutěž CDC?
Většina postupových tanečních soutěží ještě nezačala nebo má ukončená 
regionální i zemská kola soutěže a čeká je finále. 
Některé skupiny se nemohly těchto kol zúčastnit nebo se neprotančily do finále, 
jiné na finále trénují. Taneční soutěž je vhodná pro všechny taneční skupiny, 
které již mají připravené choreografie.
CZECH DANCE CUP je taneční soutěž pro všechny.

Pro koho je taneční soutěž CDL?
Taneční soutěže pro sólo, duo a malé skupiny, jsou svým zaměřením na 
individualitu odlišné od klasických formačních soutěží.
Dávají tanečníkům možnost vyniknout jednotlivě nebo v méně početných 
skupinách a představit tak své taneční dovednosti. 
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www.czechdancetour.cz

www.czechdancecup.cz

www.czechdanceleague.cz

www.tanecnisoutez.cz

TANEČNÍ SVAZ ČR podporuje taneční skupiny, kluby a spolky 
z celé ČR, je registrovaným a ověřeným národním 
sportovním svazem v Národní sportovní agentuře.  

www.tanecnisvaz.cz


