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Sóla, dua + tria 2021 

Všichni ti, kteří si vybojovali postup na kvalifikačních kolech v Hluku 

a Benešově v roce 2020 mají postup na MČR do Ronova nad Doubravou  

(15. - 16. 5. 2021) stále platný.  

 
Podmínky pro start již postupujících na MČR 2021 

- soutěžící závodí na stejný hudební doprovod, který má SMTČR již k dispozici 

- věkové zařazení je stejné jako v roce 2020 

- úpravy na sólech a duích jsou povoleny v rámci prvků (tzn. pokud jste do své 

skladby zařadili otočku s chycením do pravé ruky a během karantény jste se 

naučili otočku chytit např. za záda, zařaďte ji, tak stejně různé rollsy a další 

triky) 

- není povoleno měnit celé pasáže (SMTČR má právo po MČR přezkoumat 

případné pochybnosti na základě záznamů z kvalifikačních kol) 

- není povoleno měnit partnery v disciplíně duo 

- je doporučeno si svou skladbu před startem na MČR zkusit na jedné 

z pohárových soutěží SMTČR 

Pohárové soutěže sól a duí 2021 Hluk, Klatovy pro třídy A, B, C + Kvalifikační 

kola v Hluku a Klatovech pro disciplínu trio 

Pohárové soutěže sóla, dua 2021 

- otevřeno pro třídy A, B, C 

- na těchto soutěžích bude ve výkonnostní třídě A a B možné získat „Divoké 

karty“, které Vám zajistí postup na MČR 2021 

- věkové ktg. pro sólo a duo najdete v propozicích pro rok 2021 

- můžete soutěžit se skladbou z roku 2020, popřípadě si ji upravit nebo sestavit 

novou dle pravidel soutěžního řádu (dbát na omezení tříd) 

- přesnější propozice pro pohárové soutěže budou vydány na počátku roku 

2021 
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Kvalifikační kola pro disciplínu trio 

- nová disciplína, která nemá výkonnostní třídy 

- je otevřena pro všechny věkové ktg. (MM, DM, DS, J, S) 

- věkové zařazení naleznete v propozicích pro rok 2021 

- z kvalifikačních kol v Hluku a Klatovech budou udělovány postupy na MČR 

do Ronova n.D. 


