
 
 

  
 

CHOREOGRAF ROKU  
„CENA RICHARDA HESE“ 

 

15 NEJLEPŠÍCH CHOREOGRAFŮ TURNÉ získá 
10.DENNÍ POBYT V USA v New York City 
( 9 choreografů turné ETSR, 2 choreografové z ME HHU a 4 choreografové z ME BDG ) 

 
Pravidla soutěže : 

 
Každá choreografie, která se umístí na prvních třech místech, získá bodové 

ohodnocení : 
 

1.místo - 3 body,  2.místo - 2 body,  3.místo - 1 bod 
 

Tyto body se budou udělovat ze všech tanečních kategorií ( freestyle, hip hop, 
dance art, latino and couple atd… ), věkových skupin ( baby, děti,  
junioři, dospělí, senioři ) i výkonnostních disciplín (základní liga,  
profi  show) Body jednotlivých choreografů se budou za každou  

soutěž postupně sčítat . Výsledné pořadí bude na konci celého turné 
zveřejněno na webových stránkách www.tanecniskupinaroku.cz ,  

nebo na facebookovém profilu Taneční Skupina Roku.   
 
 

3 nejlepší choreografové, kteří v rámci celého turné získají nejvíce bodů za 
všechny své choreografie ( body se budou sčítat za všechny jejich choreografie 

splňující pravidla ), budou vyhlášeni absolutním vítězem soutěže. 

 
 

http://www.tanecniskupinaroku.cz/


 
 

  
 

 
PODMÍNKY SOUTĚŽE :  

 

1. 
Protože některé disciplíny jsou „více obsazené“ a v některých disciplínách soutěží 
„pár“ choreografií, tak vítězné choreografie (na prvních třech místech ) navíc získají 
další 2 body za každých 5 poražených choreografií ve své disciplíně. Naopak v 
disciplíně, ve které se na soutěži sejdou pouze 3 choreografie (tudíž by všechny získali 
bodové hodnocení) se bodové ohodnocení udělovat nebude !!! Jinak řečeno, 
minimální počet choreografií pro udělení bodového ohodnocení v dané disciplíně jsou 
4 choreografie !!!   
 
2. 
Choreografové, kteří budou určeni jako absolutní vítězové soutěže CHOREOGRAF 
ROKU 2022, musí alespoň jednou zvítězit v rámci finále EVROPA TANEČNÍ SKUPINA 
ROKU 2022 – mistrovství České Republiky ( konaném v termínu 3. až 5.6.2022 ). 
Vítězství mohou choreografové získat v jakékoliv disciplíně, nebo věkové kategorii,     
a to pouze v kategorii PROFI SHOW ( vítězství na MČR v základní lize tuto podmínku 
NESPLŇUJE ). Takže se může stát, že celé turné bude ve vedení nějaký choreograf, 
který nasbírá spoustu bodů, ale ani jednou nezvítězí v kategorii profi show (v baby, 
dětech, juniorech, dospělých, nebo v seniorech) a vítězství tak připadne někomu 
jinému. Vyhrát tedy může ten, kdo bude mít velké množství choreografií a nebo 
naopak jen několik, ale těch nejlepších !!!  
 
3. 
Do bodového součtu se nebudou započítávat ty choreografie, které vytvořili dva a 
více choreografů. BODOVÉ OHODNOCENÍ TAK MŮŽE ZÍSKAT VYSTOUPENÍ POUZE S 
JEDNÍM CHOREOGRAFEM !  
 
4. 
Absolutní vítězné choreografie ETSR ( děti, junioři, dospělí ) získají BONUS 10 BODŮ ! 
 
5. V případě shody bodů, určí absolutního vítěze větší počet prvních, popřípadě 
druhých míst.  


