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Ohlédnutí za Diskodromem 2005 ve fotografiích Boba Pacholíka

Počet zúčastněných zemí: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Německo, Dánsko, Belgie, Norsko, Finsko, Švédsko, Jihoafrická
republika, Slovinsko, Itálie, Rusko

Nejvzdálenější účastníci: z Jihoafrické republiky 

Počet účastníků: necelé dvě tisícovky tanečníků, s doprovodem,
choreografy a kapitány týmů přibližně 2 100 účastníků

Nejstarší účastník: Vladan Šperling, tanečník a choreograf
EGO DMC DANCERS Brno (30 let) 

✔ Na Diskodromu bylo použito zhruba devět tun osvětlovací,
zvukové a projekční techniky

✔ Akci zabezpečoval tým 100 pracovníků (včetně poroty, štábu
vedení soutěže, moderátorů, ostrahy, požárního dozoru,  nepřetrži-
té lékařské služby, prodeje vstupenek, úklidu, požární  hlídky)

✔ Tanečníci strávili na parketu včetně prostorových zkoušek  při-
bližně 46 hodin.

Mistrovství ČR formací dospělých: 48 formací 
(průměrný počet  tanečníků ve formaci 20) 
Mistrovství ČR Disco Dance dospělých: sóla muži - 8

sóla ženy - 26
dueta - 15
malé skupiny - 6

Mistrovství Evropy Disco Dance dětí: sóla dívky -  39
sóla chlapci - 13
dueta - 35
malé skupiny - 18
formace - 12

Mistrovství světa Disco dance juniorů: sóla dívky -  63
sóla chlapci - 22
dueta - 50
malé skupiny - 26
formace - 18

Na šampionátu bylo uděleno: 360 diplomů
99 medailí
75 pohárů

Nejúspěšnější země - Česká republika ( podle počtu získaných
titulů a umístění ve finále v rámci mezinárodní soutěže

Nejúspěšnější tým:
- na Mistrovství ČR Disco Dance: TŠ Hubený Prostějov

- na Mistrovství Evropy Disco Dance dětí:
sóla dívky - Slovensko 
sóla chlapci - Česká republika 1., 3. a 6. místo
dueta - stejný počet míst (3) ve finále získala 
Česká  republika a Slovensko
malé skupiny - Česká republika 2. a 3. místo
formace - Česká republika 1., 2., 4. - 6. místo

- na Mistrovství světa Disco Dance juniorů:
sóla dívky - Norsko - mistr (Česká republika 3. a 6. místo)
sóla chlapci - Polsko - mistr (Česká republika 3. a 4. místo)
dueta - Norsko mistři (Česká republika 2. - 5. místo)
malé skupiny - Česká republika ( 1. - 4. místo)
formace - Česká republika 1. - 3. místo a 6. místo

Počet týmů z České republiky na mistrovství Evropy 
a mistrovství světa: 

Mistrovství Evropy: sóla dívky: 7
sóla chlapci: 6
dueta: 7
malé skupiny: 5
formace: 6

Mistrovství světa: sóla dívky: 7
sóla chlapci: 7
dueta: 7
malé skupiny: 6
formace: 6

O tituly a umístění ve finálových soutěží se z českých týmů na
ME a MS dělily:

TŠ Hubený Prostějov, Akcent Ostrava, Beethoven D.C. Chomu-
tov a na ME i AT Studio Domino Praha.
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