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POŘÁDÁ
IV. ROČNÍK

TANEČNÍ SOUTĚŽE
PRO JEDNOTLIVCE, DVOJICE

A MALÉ SKUPINY.

OSTraVSKa
PYraMIDa



TERMÍN :

DISCIPLÍNY :   

KATEGORIE :

   7. 6. 2015  registrace do 22.5.2015

Jedná se o OTEVŘENOU taneční soutěž s mezinárodní účastí. Zúčastnit se může kdokoliv 

(např. MŠ, ZŠ, DDM, ZUŠ, taneční školy, konzervatoře, kluby i samostatní jedinci). Kromě 

samostatného vyhlašování vítězů v disciplínách a věkových kategoriích budou jednotliví 

tanečníci bodováni podle umístění a na konci soutěže budou vyhlášeni absolutní vítězové, 

kteří obdrží i finanční odměnu. 

Soutěž bude probíhat ve SPORTOVNÍM CENTRU OSTRAVA-DUBINA, Horní 81 (vedle Möbelixu)

Taneční plocha o rozměrech 10 x 10 m.

1. Balet
  2. Modern dance
  3. Jazz dance
  4. Show dance
  5. Latino show
  6. Etnický/lidový tanec
  7. Akrobatický tanec
  8. Belly dance
  9. Tap dance
10. Mažoretky - freestyle
11. Rodiče s dětmi
12. Open

SÓLO
DUO / TRIO
MALÁ SKUPINA (4-10 osob)

Vás srdečně zve na IV.ročník

TANEČNÍ SOUTĚŽE

pro jednotlivce, dvojice a malé skupiny



VĚKOVÉ KATEGORIE :

CENY :

STARTOVNÉ :

DOPROVOD :

VSTUPNÉ :

KONTAKTY :

NATÁČENÍ SOUTĚŽE :

-  DĚTI  MINI - méně než 6 let
- DĚTI BABY -   6  -   8 let
- DĚTI -   9  - 12 let
- JUNIOŘI - 13  - 15 let
- MLÁDEŽ - 16  - 24 let
- DOSPĚLÍ -  nad 25 let

Věkové kategorie jsou kontrolovány, pro zařazení do věkové kategorie je stanoveno datum 

soutěže tedy 7. 6. 2015. U soutěžních kategorií Duo, Trio, Malé skupiny je rozhodující pro 

zařazení do věkové kategorie věk nejstaršího člena. U dětí do 15-ti let, kteří nemohou prokázat 

věk občanským průkazem, slouží jako doklad průkaz s fotografií - pas, průkazky MHD, ID karta 

ČD apod.
Vítězové jednotlivých kategorií mají dále možnost vybojovat si postup na Mistrovství v 

Chorvatsku, USA, Izraeli, Itálii, Francii či Španělsku.
Jednotlivá vystoupení budou hodnotit osobnosti a odborníci ze světa tance.

Pro všechny soutěžící účastnické listy, pro finalisty diplomy, medaile,  pro malé 

skupiny  poháry a pro absolutní vítěze soutěže finanční odměna.

SÓLOVÝ VÝSTUP 200,- Kč
TANEČNÍK V DUU/TRIU 150,- Kč
TANEČNÍK VE SKUPINĚ 100,- Kč

Na každých 5 účinkujících - 1 vstup pro doprovod zdarma
ostatní za cenu vstupného

DOSPĚLÍ 100,- Kč
DĚTI   50,- Kč

 DĚTI DO 5-TI LET zdarma

Startovné se hradí převodem a to před konáním soutěže. Na soutěž je nutné přinést 

doklad – potvrzení – o provedené platbě. Platbu provádějte tak, aby byla připsána na 

účet nejpozději 1.6.2015.   Bankovní spojení:  Česká spořitelna -   2354343173/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte název klubu nebo jméno přihlašované osoby. 

Hotovostní platby v místě konání soutěže nejsou možné !

Časový harmonogram obdržíte e-mailem po zaslání přihlášek a po zaplacení 

startovného
nejpozději 4 dny  před  soutěží

 
Tel.: +420 604 556 037

+420 731 054 331
e-mail : 

Soutěž bude natáčena profesionálními kameramany, nahrávky DVD je možno objednat přímo 

na místě. Zároveň fotografujeme a výběr z fotografií je umisťován na Facebooku.

performing.arts@seznam.cz



PRAVIDLA :

ČASOVÁ OMEZENÍ : Sóla, Dua, Tria : 1:40 - 2:05 min  (tolerance ± 10 sec.)
Malé skupiny : 2:00 - 3:00 min  (tolerance ±   5 sec.)

V případě nedodržení časového limitu budou strhávány jednotlivým číslům body
PLATÍ PRO ÚPLNĚ VŠECHNA VYSTOUPENÍ (MINUS 20 BODŮ)

Všechny doprovodné nahrávky musí být na CD jako jediná skladba. Vše označené jménem, kategorií, věkem, 
názvem skladby;

Pro určení věkové kategorie je rozhodující datum soutěže  tj. 7. 6. 2015;
Jeden tanečník může tančit se dvěmi choreografiemi v jedné kategorii, disciplíně i věkové kategorii; do pořadí 
pro absolutního vítěze se započítávají body ze všech předvedených choreografií;

Jeden tanečník může soutěžit za 2 kluby ale již ne ve stejné disciplíně a kategorii;

Tanec zapsaný v nesprávné kategorii nebo disciplíně porota ohodnotí a převede do správné kategorie, aniž 
odečte body;

Porota bude jednotlivá vystoupení hodnotit anonymně - tzn. že jednotlivá čísla budou vedena pouze pod 
startovními čísly, nikoliv pod jmény, či kluby. Porota bude znát pouze název choreografie;

Porota hodnotí techniku, choreografii, výběr hudby, kostýmy, využití případných rekvizit a celkový dojem v 
bodovém rozpětí 1 - 10 u každého kritéria, bodové hodnocení je neveřejné;

Pokud není minimální počet 6 soutěžících nebo 4 skupin v dané kategorii nebo disciplíně, má pořadatel právo 
kategorii nebo disciplínu neotevřít a kategorie nebo disciplíny sloučit;

SPECIFIKA  DISCIPLÍN :

BALET - klasický balet z klasického repertoáru, čistě klasická technika v měkkých botách. Ve speciální obuvi, 
na špičkách možno až od kategorie Junioři - děti NE;
MODERN DANCE - emotivní příběh, tanec jenž odráží techniky moderních průkopníků (např. Graham, 
Horton, Limon aj.);
JAZZ DANCE - energický taneční styl, který odráží jazzovou taneční techniku (jazzové piruety, skoky) na 
jazzovou hudbu;
AKROBATICKÝ TANEC - zahrnuje akrobatické prvky, ale s převládajícími tanečními prvky. Akrobatický tanec 
bude posuzován jako tanec, nikoliv jako gymnastické číslo;
FOLKLÓRNÍ / ETNICKÝ TANEC - musí být zachována původní tradice, kostým i hudba. Patří zde i cizí,  
národní tance (Irské, Španělské, Africké, Country);
MAŽORETKY - freestyle, při hodnocení bude hlavním kritériem tanečnost a show efekty;
RODIČE S DĚTMI - děti nesmí přesáhnout věk 7-mi let tzn. maximálně žák 1.třídy. Jinak mohou soutěžit jako 
duo/trio nebo malá skupina (v tomto případě platí výjimka, kdy může být max. 10 dospělých a 10 dětí - tzn. do 
10 dvojic);
OPEN - pokud tančíte v jiné disciplíně, než jsou v propozicích uvedené, budete zařazeni do open kategorie 
(např.: disco dance, street dance, hip hop, aerobic, atd.). Pokud se sejde z jedné takové disciplíny více než šest 
soutěžních choreografií, může porota s organizátory rozhodnout o vyhlášení samostatné disciplíny.

Kreativita, originalita, efekt a využití prostoru jsou porotou vysoce oceňovány; kostýmy, výběr hudby a stylu by 
mělo být provedeno s dobrým vkusem a ve sportovním duchu;

Ve skupině porota hodnotí celek, nikoliv pouze výkony jednotlivce;

V duu - triu je potřeba vztahového vyjádření  jednoho tanečníka k druhému;

Každý tanečník musí být připravený u taneční plochy minimálně 5 čísel předem;

Každý tanečník, taneční klub, škola, odpovědný zástupce, doprovod - jsou výhradně zodpovědni za veškeré 
úrazy a nehody během soutěže;

Rekvizity jsou povoleny, pokud jejich montáž a demontáž je možno provést urychleně před a následně po 
zakončení výstupu; Rekvizity a kulisy mohou být použity ve všech soutěžních disciplínách;

Vlastní světelné efekty jsou zakázány;

Pokud se tanečníci budou chovat mimo pravidla fair play a to i mimo taneční plochu - může být porotou toto 
chování potrestáno odečtením bodů.


