Pravidlá
tanečnej folklórnej súťaže
FOLKLiptov
FolkLiptov: Tanečná prehliadka otvorená pre všetky TŠ, FS, DFS, OZ, ZUŠ, CVČ... zo SR a EÚ.
Tanečné kategórie:
1. Slovenské folklórne tance – súťažná prehliadka
2. Slovenské folklórne tance a tance iných národov – nesúťažna prehliadka

Rozdelenie súťažnej prehliadky:
Choreografie sa rozdeľujú na základe veku a formácie, plus rozlišujeme nasledovné rozdelenie:
1. Slovenský folklór autentický
2. Slovenský folklór štylizovaný
Povolené sú folklórne výstupy z ucelených programov.

Rozdelenie nesúťažnej prehliadky:
Choreografie sa rozdeľujú len na základe veku a formácie.

Tanečné formácie:
1. Stredné formácie (5 – 9 tanečníkov)
2. Veľké formácie (10 – a viac tanečníkov)
Na žiadosť vedúceho tanečnej skupiny može nižšie početná formácia vystupovať vo viac početnej
formácie.

Vekové kategórie:
Mini

do 8,99 rokov

DVK (detská veková kategória)

9 – 12,99 rokov

JVK (juniorská veková kategória)

13 – 15,99 rokov

HVK (hlavná veková kategória)

16 – 30,99 rokov

HVK 2 (hlavná veková kategória)

Nad 31 rokov

Na žiadosť vedúceho tanečnej skupiny može mladšia tanečná skupina vystupovať v staršej vekovej
skupine.

Zaradenie podľa veku:
Najstarší tanečník nemôže mať viac rokov, ako sú hraničné hodnoty k 1. januáru daného roka.
Výnimku tvorí kategória MINI - tu sa počíta priemer celej formácie!
V stredných formáciách -je povolená odchýlka 2 tanečníkov o 1 rok nad vrchnú vekovú hranicu.
(Príklad = ak podľa aritmetického priemeru vyjde veková skupina juniori (13-15,99 rokov), tak pri
stredných formáciach môžu štartovať 2 tanečníci vo veku max. 16,99 rokov.)
Vo veľkých formáciách je povolená odchýlka v rozsahu 20% z celkového počtu tanečníkov o 2 roky
nad vrchnú vekovú hranicu.
(Príklad = ak podľa aritmetického priemeru vyjde veková skupina juniori (13-15,99 rokov), tak pri veľkých
formáciach môže štartovať 20% z celkového počtu tanečníkov vo veku max. 17,99 rokov.)
Nad správnym vekovým aj tanečným zaradením bude dohliadať supervízor, ktorý má právo počas
súťaže skontrolovať vek súťažiacich. Tréner je povinný mať pri sebe kópiu dokladu totožnosti resp.
zdravotných kartičiek všetkých tanečníkov v danej tanečnej skupine! V prípade nepredloženia
preukazu všetkých tanečníkov, resp. zistenia nesprávneho zaradenia súťažného tímu do príslušnej
vekovej kategórie bude celá choreografia posunutá na posledné miesto!

Časové intervaly:
Dĺžka skladby pre strednú formáciu:
minim. 2:00 min., max. 4:00 min., plus maximálne 2 minúty na prípravu kulís
Dĺžka skladby pre veľkú formáciu:
minim. 3:00 min., max. 6:00 min., plus maximálne 2 minúty na prípravu kulís
Netoleruje sa žiadna odchýlka!
Prekročenie časového limitu do 15 sekúnd (vrátane) - 3 penalizačné body z výsledného bodového
priemeru.
Prekročenie časového limitu nad 16 sekúnd (vrátane) - 5 penalizačných bodov z výsledného bodového
priemeru.

Štartovné:
Súťažná prehliadka: každá choreografia – 3EUR/tanečník
Nesúťažná prehliadka: stredná formácia – 15EUR/choreografia, veľká formácia – 30EUR/choreografia

Ocenenia:
Každý zúčastnený tím obdrží Certifikát.
Pri súťažnej prehliadke sa udeľujú prvé tri miesta, plus ocenenia podľa uváženia poroty.
Pri nesúťažnej prehliadke sa udeľujú ocenenia podľa uváženia poroty.

Hudba - hudobné nahrávky
Prehliadka je koncipovaná na reprodukovanú hudbu. Povolené sú len ľahko prenosné hudobné
nástroje: harmonika, píšťalky a pod. Spev je povolený. K dispozícii budú 3 mikrofóny.
Hudobná nahrávka sa preposiela za účelom vytvorenia Playlistu
majsterzvuku@gmail.com Prijatie nahrávok zvukár potvrdí spätným mailom.

na

emailovú

adresu:

Nahrávka môže byť vo formáte MP3, alebo Waw, s presným názvom tímu, hudobnej nahrávky a
zaradenia do tanečnej a vekovej formácie!.
Je vhodné priniesť si so sebou na prehliadku aj záložnú kópiu CD (nie CD-RW!!!).
Každý tanečný súbor tancuje na vlastnú hudbu.

Hodnotenie:
Technicko-tanečné predvedenie: technické zvládnutie zaradených a predvedených pohybov v
choreografii, držanie tela, pohybové zručnosti - max. počet 20 bodov
Choreografia: nápaditosť, dynamika prevedenia, priestorové členenie - max. počet 10 bodov
Celkové pôsobenie: kostýmy, výraz tanečníka - gestá, úsmev, kontakt s divákom - max. počet 10 bodov
Penále:
Prekročenie časového limitu do 15 sekúnd (vrátane) - 3 penalizačné body z výsledného bodového
priemeru.
Prekročenie časového limitu nad 16 sekúnd (vrátane) - 5 penalizačných bodov z výsledného bodového
priemeru.
Prekročenie časového limitu pri príprave kulís - 2 penalizačné body z výsledného bodového priemeru.

Porota a bodovací systém
Porotu bude tvoriť tím 3 až 5 rozhodcov. Supervízor má právo zvolať poradu rozhodcov počas súťaže
v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí (nesprávne zaradené choreografie a pod.).
Súťažné tímy budú bodované spôsobom, že z konečného súčtu bodov od rozhodcov sa škrtne najvyššia
a najnižšia hodnota, a zo zostávajúcich hodnôt sa vypočíta priemerná hodnota (z ktorej sa odpočíta
prípadné penále). Na základe získaného priemeru sa určí celkové poradie tanečnej choreografie.
V prípade rovnakého bodového priemeru sa udelia dve rovnaké miesta, alebo špeciálne ocenenie.
V prípade, že je v danej kategórie prihlásená iba jedna jediná choreografia, platí pravidlo: ak je:
bodový priemer 34,00 a viac - 1. miesto,
bodový priemer 28.00-33.99 - 2.miesto,
bodový priemer 19.00 – 27.99 - 3. miesto.

Prihlásenie na súťaž:
Podmienkou účasti na súťaži je zaslanie riadne vyplnenej prihlášky spolu s hudobnou nahrávkou
v stanovenom termíne, a zaplatenie štartovného – najneskôr 3 dni pred súťažou.

Po obdržaní prihlášky Vám prepošleme potvrdenie o registrácii, vrátane Vášho variabilného symbolu,
ktorý je potrebný použiť pri úhrade štartovného na účet VUB: SK48 0200 0000 0030 1778 9654,
najneskôr 3 dni pred súťažou.
Pri platbe je nutné do doplňujúcich údajov napísať aj názov súťažného tímu pre rýchlejšie spracovanie
platby! V prípade neskoršej platby je nutné sa preukázať dokladom o zaplatení.
Pri registrácii sa odsúhlasí zoznam tanečníkov a vyriešia sa všetky vzniknuté zmeny týkajúce sa
štartovacej listiny. Žiadne finančné rozdiely neriešime počas súťaže alebo po jej ukončení!
V prípade, že požadujete doklad o zaplatení, prosím informujte orgnaizátora presnou poznámkou
v prihláške! (Pri platbe na účet – vystavujeme Faktúru, pri platbe v hotovosti - vystavujeme Príjmový
pokladničný doklad). Faktúru Vám pošleme emailom - ak potrebujete originál podpis a pečiatku na
faktúre, prineste si ju k registrácii. Príjmový pokladničný doklad Vám vystavíme pri registrácii.

Odhlásenie zo súťaže:
V prípade odhlásenia zo súťaže jednotlivých tanečníkov, jednotlivých choreografií alebo celého tímu je
nutné informovať organizátora najneskôr týždeň pred súťažou (najneskôr v nedeľu, do 23:59hod).
V tom prípade Vám bude vrátené štartovné za chýbajúcich tanečníkov v plnej výške. Za neskôr
odhlásených tanečníkov sa vstupné nevracia.
Za neskôr odhlásené jednotlivé choreografie resp. celého tímu Vám bude vrátené štartovné vo výške
50% z celkovej sumy pripadajúcej na odhlásenú neúčasť.
V prípade neúhradeného štartovného a zároveň oneskoreného, resp. žiadneho ospravedlnenia neúčasti
celého tímu si vyhradzujeme právo diskvalifikácie tímu na najbližší kalendárny rok, resp. refundáciu
vzniknutých nákladov vo výške 15 EUR.

Všeobecné pravidlá :
Súťažné skupiny môžu súťažiť v rámci jednej tanečnej a vekovej kategórie maximálne v 4
choreografiách.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu súťaže.
V prípade pripomienok a sťažností počas súťaže má za každý tanečný klub právo jednať so supervízorom
iba zodpovedná osoba uvedená v prihláške.
Upozornenie:
Každý tanečník tancuje na vlastné riziko. Za správanie tanečníkov, rodičov a aj fanúšikov klubu
zodpovedá tréner resp. vedúci klubu.
Zaslaním Vašej prihlášky akceptujete Pravidlá súťaže a organizátorovi dávate právo na zverejnenie fotiek
z podujatia Pohyb bez bariér.
Ďakujeme za rešpektovanie pravidiel a prajeme príjemný zážitok z tanečnej sútaže a tešíme sa na Vás! 
Dátum: 25. 9. 2017

