TANCE NÁRODOV 2018
PROPOZÍCIE
Miesto: Košice, Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 15
Termín: 27.10.2018
Tanečné kategórie:
SLOV.NÁRODNÉ TANCE: AUTENTICKÝ, ŠTYLIZOVANÝ
TANCE INÝCH NÁRODOV
COUNTRY DANCE
ORIENT DANCE: KLASICKÝ, FOLKLÓRNY, FUSION, BOLLYWOOD
V prípade nedostatočného naplnenia kategórií má organizátor spojiť dané tanečné kategórie.

Vekové kategórie:
DVK (detská veková kategória)

do ročníka 2007

JVK (juniorská veková kategória)

do ročníka 2003 (r. 2006-2003)

HVK (hlavná veková kategória)

do ročníka 1988 (r. 2002-1988)

HVK 2 (hlavná veková kategória)

od ročníka 1989

Na žiadosť vedúceho tanečnej skupiny može mladšia tanečná skupina vystupovať v staršej vekovej
skupine. Vek je zohľadňovaný k 1.1. príslušneho kalendárneho roka.
Pri určení vekovej kategórie platia nasledovné pravidlá:
MALÉ FORMÁCIE ( 1 – 4 tanečíci):
Sólo: musia tanečníci spĺňať predpísanú vekovú kategóriu
Duo: starší tanečník určuje vekovú kategóriu
Trio, Kvartet: je povolená odchýlka 1 tanečníka o 1 rok nad vrchnú vekovú hranicu. (Príklad = ak sú
juniori ohraničení ročníkom 2006 – 2003 , tak pri triách a kvarte môže štartovať 1 tanečník s rokom
narodenia 2002, nie viac).
STREDNÉ FORMÁICE (5 – 9 tanečníkov): je povolená odchýlka 2 tanečníkov o 1 rok nad vrchnú vekovú
hranicu
VEĽKÉ FORMÁCIE ( 10 a viac tanečníkov): je povolená odchýlka 20percent tanečníkov maximalne o 2
roky nad vrchnú vekovú hranicu.

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 diskvalifikovaná!
Za správnosť zaradenia do kategórie zodpovedá tréner.

Tanečné formácie:
1. Malé formácie (1 – 4 tanečníkov)
2. Stredné formácie (5 – 9 tanečníkov)
3. Veľké formácie (10 – a viac tanečníkov)
POZN: v registr. systeme je sólo až kvartet uvedené oddelene k vôli výpočtu štartovnému.
Na žiadosť vedúceho tanečnej skupiny može nižšie početná formácia vystupovať vo viac početnej
formácie.

Časové intervaly:
Dĺžka skladby pre strednú a veľkú formáciu:
minim. 2:00 min., max. 4:30 min., plus maximálne 2 minúty na prípravu kulís
Dĺžka skladby pre sólo a malú formáciu:
minim. 1:00 min., max. 3 min., plus maximálne 1 minúta 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:
MALÉ FORMÁCIE
Sólo: 14 EUR/ tanečník, Duo: 8EUR/ tanečník,
Trio: 5EUR/ tanečník, Kvartet: 4EUR/ tanečník
STREDNÉ FORMÁCIE, VEĽKÉ FORMÁCIE
4 EUR/tanečník – 1. štart vo veľkej resp. strednej formácii
2.5 EUR/tanečník - 2. a ďalšie štarty v stredných a veľkých formáciách.
Zľavnený štart platí len pre stredné a veľké formácie!!

Štartovné treba uhradiť na číslo účtu SK4802000000003017789654 najneskôr 3 dni pred súťažou.
V opačnom prípade je nutné k súťaži priniesť doklad o zaplatení.
Za platbu na mieste si účtujeme manipulačný poplatok 10 EUR / tím

Ceny:
Vyhlasujú sa 1..2.. a 3 miesto, a ceny podľa ohodnotenia poroty. Pre neumiestnených tanečníkov účastnícke certifikáty.

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: make-up, 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.
Choroegrafie 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 minimálne 32,00 - 1. miesto,
bodový priemer 26.00-31.99 - 2.miesto
bodový priemer 18.00 – 25.99 - 3. miesto.

Prihlásenie na súťaž:
Podmienkou účasti na súťaži je registrácia cez online systém – teda zaslaním prihlášky spolu s hudobnou
nahrávkou v stanovenom termíne, zaplatenie štartovného a zaslanie oskenovaného Súhlasu:
Súhlas s použitím osobných údajov všetkých tanečníkov danej skupiny pre tento účel ako aj, so
zverejnením fotografií v informačných a propagačných materiáloch alebo iných marketingových
aktivitách usporiadateľa. Tento súhlas zasiela tréner za všetkých svojich tanečníkov.
Tlačivo nájdete na našej stránke.

Prihlasovací formulár:
Cez online systém http://www.pohybbezbarier.sk/prihlasenie/index.php
Pred zaregistrovaním sa na súťaž je nutné požiadať organizátora o aktivačný kód – aby sa predišlo
spamovým prihlasovaniam.
Uzávierka súťaže je do 15. OKTÓBRA 2018!
Súčasťou prihlášky je aj zvuková nahrávka a súhlas na spracovanie osobných údajov!!
V opačnom prípade prihláška nie je akceptovaná!!
Z organizačných dôvodov vieme prijať obmedzený počet choreografií na deň. V prípade, že počet
prihlášok presiahne možnú kapacitu, upozorníme na stránke o zastavení prijímania prihlášok.

Občerstvenie:
Na poschodí vysokoškolský bar V – klub, v ktorom si môžete zakúpiť kávu, nealko, pochutiny a bagetky.
Obed je možné v hypernove Optima, ktoré je nedaľeko Kultúrno – spoločenského centra.

Autobusové spojenie:
Ku Kultúrno-spoločenskému centru Jedlíková 7 premávajú spoje č.17 (priamo zo žel./bus. stanice) a č.10
zo zadnej strany autobus.stanice – zo zastávky „Palackého“
Výstupná zastávka: na Luníku VIII, Mikovíniho alebo Stodolová (pre č.17 - konečná zastávka)

Ubytovanie:
Je nutné rezervovať si do 4.10. 2018. K dispozícií sú dve dvojposteľové izby, ktoré tvoria jednu bunku.
Ak je izba plne obývaná = cena: 15 €/noc + 1,50 € poplatok mestkej časti. Ak je izba obývaná len jednou
osobou = cena: 20 €/noc + 1,50 € poplatok mestkej časti . Poplatok neplatia deti do 18 rokov. V prípade
voľných študentských izieb je možnosť ubytovania za 8 €/noc .
Ubytovacie odd. Jedlíkova 5: 055/ 602 58 57, ubytovacie-j5@intrak.sk
Ubytovacie odd. Jedlíkova 9: 055/ 602 58 54, 055/602 58 50 sdj9.tu@tuke.sk

Parkovanie:
Priamo pred budovou – osobné autá aj autobusy

Vstupné:

4EUR /dospelí, 2 EUR/deti od 6 -10 rokov.
Deti do 6 rokov vstup zdarma
Platia aj rodičia, ktorí pomáhajú pri prezliekaní detí!!!
Vstupné platí na obidva dni = je potrebné si pásku na ruke ponechať aj dodruhého dňa.
Voľné lístky pre trénerov sa poskytujú na základe počtu prihlásených tanečníkov: 1voľný lístok pri počte
tanečníkov = od sóla do 10 tanečníkov, 2 voľné lístky:od 11 = do 20tanečníkov, 3 voľné lístky od 21 do
30tanečníkov a viac. Max. 4 voľné lístky na tanečnú skupinu.

Upozornenie:
Každý tanečník tancuje na vlastné riziko.
Organizátor ani správca haly /sály nenesie žiadnu hmotnú zodpovednosť za osobné veci tanečníkov a
divákov.
V prípade porušovania disciplíny /ničenie a poškodzovanie majetku a priestorov, ako aj hanlivé
a urážajúce vyjadrenia zo strany tanečníkov na porotu, alebo iný tanečný súbor/ si organizátor
vyhradzuje právo diskvalifikovať celý tanečný súbor.

Prihlásením sa do súťaže vyjadruje vedúci tanečnej skupiny svoj súhlas s týmito pravidlami a súčasne
dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľovi s použitím ich osobných údajov pre tento účel ako aj, so
zverejnením fotografií v informačných a propagačných materiáloch alebo iných marketingových
aktivitách usporiadateľa.

Kontakt :
Alica Hammerová, www.pohybbezbarier.sk, 0043 66 054 97 290

Dátum: 8.6.2018

