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POØÁDÁ
III. ROÈNÍK

TANEÈNÍ SOUTÌŽE
PRO JEDNOTLIVCE, DVOJICE

A MALÉ SKUPINY.

OSTraVSKa
PYraMIDa



TERMÍN :

DISCIPLÍNY :   

KATEGORIE :

   7. 6. 2014  registrace do 20.5.2014

Jedná se o OTEVØENOU taneèní soutìž s mezinárodní úèastí. Zúèastnit se mùže kdokoliv 

(napø. MŠ, ZŠ, DDM, ZUŠ, taneèní školy, konzervatoøe, kluby i samostatní jedinci). Kromì 

samostatného vyhlašování vítìzù v disciplínách a vìkových kategoriích budou jednotliví 

taneèníci bodováni podle umístìní a na konci soutìže budou vyhlášeni absolutní vítìzové, 

kteøí obdrží i finanèní odmìnu. 

Soutìž bude probíhat v Kulturním domì             , Ostrava-Zábøeh

Taneèní plocha o rozmìrech 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. Open

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

Vás srdeènì zve na III.roèník

TANEÈNÍ SOUTÌŽE

pro jednotlivce, dvojice a malé skupiny



VÌKOVÉ KATEGORIE :

CENY :

STARTOVNÉ :

DOPROVOD :

VSTUPNÉ :

KONTAKTY :

NATÁÈENÍ SOUTÌŽE :

-  DÌTI  MINI - ménì než 6 let
- DÌTI BABY -   6  -   8 let
- DÌTI -   9  - 12 let
- JUNIOØI - 13  - 15 let
- MLÁDEŽ - 16  - 24 let
- DOSPÌLÍ -  nad 25 let

Vìkové kategorie jsou kontrolovány, pro zaøazení do vìkové kategorie je stanoveno datum 

soutìže tedy 7. 6. 2014. U soutìžních kategorií Duo, Trio, Malé skupiny je rozhodující pro 

zaøazení do vìkové kategorie vìk nejstaršího èlena. U dìtí do 15-ti let, kteøí nemohou prokázat 

vìk obèanským prùkazem, slouží jako doklad prùkaz s fotografií - pas, prùkazky MHD, ID karta 

ÈD apod.
Vítìzové jednotlivých kategorií mají dále možnost vybojovat si postup na Mistrovství v 

Chorvatsku, USA, Izraeli, Itálii, Francii èi Španìlsku.
Jednotlivá vystoupení budou hodnotit osobnosti a odborníci ze svìta tance.

Pro všechny soutìžící úèastnické listy, pro finalisty diplomy, medaile,  pro malé 

skupiny  poháry a pro absolutní vítìze soutìže finanèní odmìna.

SÓLOVÝ VÝSTUP 200,- Kè
TANEÈNÍK V DUU/TRIU 150,- Kè
TANEÈNÍK VE SKUPINÌ 100,- Kè

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

DOSPÌLÍ 100,- Kè
DÌTI   50,- Kè
DÌTI DO 5-TI LET zdarma

Èasový harmonogram obdržíte e-mailem po zaslání pøihlášek 

nejpozdìji  5 dnù  pøed  soutìží
 

Tel.: +420 604 556 037
+420 731 054 331

e-mail : 

Soutìž bude natáèena profesionálními kameramany, nahrávky DVD je možno objednat pøímo 

na místì. Zároveò fotografujeme a výbìr z fotografií je umis�ován na Facebooku.

performing.arts@seznam.cz

mailto:performing.arts@seznam.cz


PRAVIDLA :

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

V pøípadì nedodržení èasového limitu budou strhávány jednotlivým èíslùm body
PLATÍ PRO ÚPLNÌ VŠECHNA VYSTOUPENÍ (MINUS 20 BODÙ)

Všechny doprovodné nahrávky musí být na CD jako jediná skladba. Vše oznaèené jménem, kategorií, vìkem, 

názvem skladby;

Pro urèení vìkové kategorie je rozhodující datum soutìže  tj. 7. 6. 2014;

Jeden taneèník mùže tanèit se dvìmi choreografiemi v jedné kategorii, disciplínì i vìkové kategorii; do poøadí 

pro absolutního vítìze se zapoèítávají body ze všech pøedvedených choreografií;

Jeden taneèník mùže soutìžit za 2 kluby ale již ne ve stejné disciplínì a kategorii;

Tanec zapsaný v nesprávné kategorii nebo disciplínì porota ohodnotí a pøevede do správné kategorie, aniž 

odeète body;

Porota bude jednotlivá vystoupení hodnotit anonymnì - tzn. že jednotlivá èísla budou vedena pouze pod 

startovními èísly, nikoliv pod jmény, èi kluby. Porota bude znát pouze název choreografie;

Porota hodnotí techniku, choreografii, výbìr hudby, kostýmy, využití pøípadných rekvizit a celkový dojem v 

bodovém rozpìtí 1 - 10 u každého kritéria, bodové hodnocení je neveøejné;

SPECIFIKA  DISCIPLÍN :

BALET - klasický balet z klasického repertoáru, èistì klasická technika v mìkkých botách. Ve speciální obuvi, 

na špièkách možno až od kategorie Junioøi - dìti NE;
MODERN DANCE - emotivní pøíbìh, tanec jenž odráží techniky moderních prùkopníkù (napø. Graham, 

Horton, Limon aj.);
JAZZ DANCE - energický taneèní styl, který odráží jazzovou taneèní techniku (jazzové piruety, skoky) na 

jazzovou hudbu;
AKROBATICKÝ TANEC - zahrnuje akrobatické prvky, ale s pøevládajícími taneèními prvky. Akrobatický tanec 

bude posuzován jako tanec, nikoliv jako gymnastické èíslo;
FOLKLÓRNÍ / ETNICKÝ TANEC - musí být zachována pùvodní tradice, kostým i hudba. Patøí zde i cizí,  

národní tance (Irské, Španìlské, Africké, Country);
MAŽORETKY - freestyle, pøi hodnocení bude hlavním kritériem taneènost a show efekty;

Kreativita, originalita, efekt a využití prostoru jsou porotou vysoce oceòovány; kostýmy, výbìr hudby a stylu by 

mìlo být provedeno s dobrým vkusem a ve sportovním duchu;

Ve skupinì porota hodnotí celek, nikoliv pouze výkony jednotlivce;

V duu - triu je potøeba vztahového vyjádøení  jednoho taneèníka k druhému;

Každý taneèník musí být pøipravený u taneèní plochy minimálnì 5 èísel pøedem;

Každý taneèník, taneèní klub, škola, odpovìdný zástupce, doprovod - jsou výhradnì zodpovìdni za veškeré 

úrazy a nehody bìhem soutìže;

Rekvizity jsou povoleny, pokud jejich montáž a demontáž je možno provést urychlenì pøed a následnì po 

zakonèení výstupu; Rekvizity a kulisy mohou být použity ve všech soutìžních disciplínách;

Vlastní svìtelné efekty jsou zakázány;

Pokud se taneèníci budou chovat mimo pravidla fair play a to i mimo taneèní plochu - mùže být porotou toto 

chování potrestáno odeètením bodù.
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