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TERMÍN :          

DISCIPLÍNY :   

8.-9. 6. 2019  registrácia do 17.5.2019

Ide o OTVORENÚ taneènú sú�až s medzinárodným zastúpením. Zúèastni� sa môže 
ktoko¾vek (napr. MŠ, ZŠ, DDM, ZUŠ, taneèné školy, konzervatória, kluby, jednotlivci, 
taneèníci amatéri). Okrem samotného vyhlásenia ví�azov v disciplínách a vekových 
kategóriách budú taneèníci hodnotení pod¾a umiestenia a na konci sú�aže budú vyhláseni 
absolutní ví�azovia, ktorí dostávajú aj  finanènú odmenu, formou poukážky, s poskytnutou 
z¾avou na štartovnom èi na pobyt v hoteli pre zahranièné svetové sú�aže.

Miesto konania:  SPORT CENTRUM OSTRAVA-DUBINA,
Horní 81 (ved¾a Möbelixu)

Taneèná plocha o rozmeroch 10 x 10 metrov.

1. Balet
  2. Modern dance
  3. Jazz dance
  4. Show dance
  5. Latino show
  6. Etnický/¾udový tanec
  7. Akrobatický tanec
  8. Belly dance
  9. Tap dance
10. Mažoretky - freestyle
11. Rodièia s de�mi
12. Open
13. Handicap

Vás srdeène pozýva na VIII.roèník

MEDZINÁRODNEJ TANEÈNEJ SÚ�AŽE

jednotlivcov, dvojíc a skupín



KATEGORIE :

VEKOVÉ KATEGÓRIE :

CENY :

ŠTARTOVNÉ :

DOPROVOD :

VSTUPENKY :

SÓLO
DUO / TRIO
MALÁ SKUPINA  (4-10 osób)
VE¼KÁ SKUPINA  (11-24 osób)

- DETI MINI - menej ako 6 rokov
- DETI BEJBY -   6  -   8 rokov
- DETI -   9  - 12 rokov
- JUNIORI - 13  - 15 rokov
- MLÁDEŽ - 16  - 24 rokov
- DOSPELÍ -  nad 25 rokov

Vekové kategórie sú kontrolované, pre zaradenie do vekových kategórií je urèené datum sú�aže 

tzn. Pre sú�ažné kategórie Duo, Trio, skupiny je rozhodujúci vek najstaršieho 

taneèníka. Vynímka je v kategorii Dospelí, kde naopak nesmie by� taneèník mladší 25 rokov. Kto 

nemôže preukáza� vek preukazom totožnosti (deti do 15-tého roku veku) slúží ako doklad 

totožnosti akýko¾vek preukaz s fotografiou - cestovný pas, školský preukaz, ID karty, sie�ové 

preukažky apod.

Ví�azovia jednotlivých kategórií majú tiež možnos� postúpi� na Majstrovstvá Európy, Sveta èi 

Svetové sú�aže  v Chorvatsku, USA, Izraeli, Taliansku, Francúzsku alebo Španielsku.
Jednotlivé choreografie budú hodnoti� osobnosti a odborníci zo sveta tanca.

Pre všetkých sú�ažiacich úèastnické listy, pre finalistov diplomy, medaile,  pre 

malé formácie  poháry a pre absolutných ví�azov sú�aže finanèná odmena - poukážka.

SÓLOVÝ VÝSTUP  10,00 euro
TANEÈNÍK V DUU/TRIU    8,00 euro
TANEÈNÍK V MALEJ SKUPINE  6,00 euro
TANEÈNÍK VO VELKEJ SKUP.    4,00 euro

Na každých 5 úèinkujúcich 1 vstup pre doprovod zadarmo
pre ostatných úèastníkov za cenu vstupeniek

DOSPELÍ  4,00 euro
DETI  2,00 euro
DETI DO 5 ROKOV  zadarmo

Štartovné sa platí vopred prevodom. Na sú�aži pri registrácii treba predloži� doklad – 

potvrdenie – o poukázanej platbe. Platbu prevádzajte takým zpósobom, aby bola 

pripísaná na našom úète najneskôr  31.5.2019.   
Banka:  Fio -  2401164355/2010        IBAN:CZ 82 2010 0000 0024 0116 4355        BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Do správy pre príjemcu uvádzajte názov klubu alebo meno prihlásenej osoby. 
Platby v hotovosti pri sú�aži niesú možné !

Èasový harmonogram obdržíte e-mailom po zaslaniu priihlášiek a po zaplateniu 

štartovného    -   najneskôr 2 dni pred sú�ažou

8.-9.6. 2019. 



PRAVIDLÁ :

HUDOBNÉ NAHRÁVKY :

OSTATNÉ PRAVIDLÁ :

ŠPECIFIKÁ  DISCIPLÍN :

SOBOTA  8.6.2019     DETI- MINI, DETI-BEJBY a DETI
NEDE¼A  9.6.2019      JUNIORI, MLÁDEŽ A DOSPELÍ

ÈASOVÉ OBMEDZENIE :   Sóla, Dua, Tria :             1:40 - 2:05 min  (tolerancia ± 10 sec.)
      Malé formácie : 2:00 - 3:00 min  (tolerancia ±   5 sec.)
     Velké formácie :  3:00 - 4:00 min  (tolerancia ±   5 sec.)

V prípade prekroèenia èasového limitu budú strhávané body do hodnotenia
PLATÍ PRE ÚPLNE VŠETKY CHOREOGRAFIE  (MINUS 20 BODOV)

V tomto roku testujeme zasielanie doprovodnej hudby na e-mail.
Hudobná nahrávka sa preposiela spolu prihláškou. Prihlášku neakceptujeme, kým nie je zaslaná hudba !! 

Prijatie všetkých nahrávok zvukár potvrdí spätným e-mailom. Nahrávka môže by� vo formáte MP3, alebo WAV. 

Každá skladba musí by� oznaèená presným názvom tímu, názvom skladby a zaradenie do taneènej a vekovej 

kategorie. V prípade, že poslaná zvuková nahrávka nie je v poriadku, zvukár Vás bude informova�
Aj napriek tomu je potrebné prinies� na sú�až záložnú kopiu každej skladby na samostatnom CD (nie CD-RW!!) 

CD musí by� oznaèené názvom choreografie,sú�ažnou  kategóriou, vekovou kategóriou,názvom piesne, 

stopážou. E-mail pre zvukové nahrávky:  

Pre urèenie vekovej kategórie je rozhodujúce datum sú�aže  tzn. 8.-9. 6. 2019;

Jeden taneèník môže tanèit s dvomi choreografiami v jednej kategórii, disciplíne i vekovej skupine; do poradia 

pre absolutného ví�aza sa rátajú body zo všetkých predvedených choreografií;

Jeden taneèník môže sú�aži� za 2 kluby, ale nie v tej istej disciplíne a kategórii;

Tanec zapísaný v zlej kategórii alebo disciplíne porota ohodnotí a prevedie do správnej kategórie bez 

odpoèítania bodov;

Porota bude každé vystúpenie hodnoti� anonymne - tj. že jednotlivé choreografie sa budú tancova� len pod¾a 

štartového èísla, nie pod¾a prezviska  taneèníka, alebo mena klubu. Porota bude vedie� iba názov 

choreografie;

Porota hodnotí techniku, choreografiu, výber hudby, kostýmy, využitie prípadných rekvizit a celkový dojem v 

bodovom rozsahu 1 - 10  u každého kritéria, bodové hodnotenie je neverejné;

Pokia¾ nieje minimálný poèet 6 sú�ažiacich alebo 4 skupiny v danej kategórii èi disciplíne, má poriadate¾ právo 

kategóriu alebo disciplínu neotvori� a kategórie èi disciplíny zlúèi�. Toto pravidlo platí i tesne pred sú�ažou, keï 

sa stane, že daktoré prihlásené choreografie nedorazia na sú�až;

BALET - klasický balet z klasického repertoára, èisto klasická technika v mäkkých topánkách. V špeciálnej 

obuvi, na špièkách možno tanèi� až od kategorie DETI -  DETI-MINI a DETI-BEJBY  NIE;

MODERN DANCE - emotívny príbeh, tanec ktorý odráža techniky moderných priekopníkov (napr. Graham, 

Horton, Limon ai.);

JAZZ DANCE - energický taneèný štýl, ktorý odráža jazzovú taneènú techniku (jazzové piruety, skoky) na 

jazzovú hudbu;

AKROBATICKÝ TANEC - obsahuje akrobatické prvky, ale s prevládajúcými taneènými prvkami. Porota bude 

posudzova� akrobatický tanec, nie ako gymnastické èíslo;

¼UDOVÝ / ETNICKÝ TANEC - musí by� zachovaná pôvodná tradícia, kostým i hudba. Patrí tu aj cudzie 

národné tance (Irský, Španielský, Africký, Country);

sú�až pre kategórie
sú�až pre kategórie

tomas.lukasik@performingarts.cz
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MAŽORETKY - freestyle, pri hodnotení bude hlavným kritériom taneènost a show efekty;

RODIÈIA S DE�MI - deti nemôžu prekroèi� vek siedmich rokov. Tzn. môže by� žiakom prvej triedy základnej 

školy. Sú�aží sa ako duo/trio alebo skupina (tu platí vynímka, kedy móže v choreografii pre malú skupinu 

tancova� max. 10 dospelých a 10 detí - spolu do desa� dvojíc, pre ve¾kú skupinu do 24 dvojíc);

OPEN - Pokia¾ tanèíte v iných disciplínách, ako sú uvedené v propozíciach, budete zaradení do open kategórie 

(napr.: disco, street, hip-hop, aerobic, atd.). Ak sa zíde v takej disciplíne viac ako 6 sú�ažných choreografií, 

môže porota spolu s organizátorom sú�aže rozhodú� o vyhlásení samostatnej disciplíny.

HANDICAP - kategória pre telesne postihnuté osoby - pri skupinách platí pravidlo, že maximálne 50 % 

nepostihnutých taneèníkov móže doplni� celkový poèet taneèníkov vo skupine;

Kreativita, originalita, efekt a využitie priestoru sú porotou vysoko hodnotené; kostýmy, výber hudby a štýlu by 

mal by� vkusný a vo športovom duchu;

Vo formácii porota hodnotí celok, nie iba výkony jednotlivca;

V duu - triu treba poukáza� a tancom vyjadri� vz�ah jednej postavy k druhej èi ostatným;

Každý taneèník musí by� pripravený u taneènej plochy minimálne  5  choreografií vopred;

Každý taneèník, taneèný klub, škola, odpovedný zástupca, doprovod - sú výhradne odpovední za akéko¾vek  

zranenia a úrazy svojich zverencov poèas sú�aže;

Rekvizity sú povolené, pokia¾ ich montáž aj demontovanie je prevedené naliehavo pred aj po zakonèení 

výstupu; rekvizity aj kulisy sú povolené vo všetkých sú�ažných disciplinách; Tancuje sa za plného osvetlenia;

Pokia¾ sa taneèníci budú chovat mimo pravidlá fair play, nešportovo a to po celú dobu sú�aže, môže by� také 

chovanie porotou ohodnotené znížením bodov.

V prípadie odhlásenia zo sú�aže jednotlivých taneèníkov, je nutné informova� organizátora najneskôr 4 dni 

pred sú�ažou (utorok 4.6.2019 do 23:59 hod). V tom prípade Vám bude vrátené štartovné za chýbajúcich 

taneèníkov v plnej výške. Za neskôr odhlásených taneèníkov sa vstupné èi štartovné nevracia.

V prípade odhlásenia zo sú�aže celého tímu, alebo jednotlivých choreografií, je nutné informova� organizátora 

najneskór týždeò pred sú�ažou (piatok 31.5.2019 do 23:59 hod). V takom prípade Vám bude vrátené štartovné 

v plnej výške. Za neskór odhlásené jednotlivé choreografie, resp.celého tímu do stredy pred sú�ažou (streda 

5.6.2019 do 23:59 hod) Vám bude vrátené štartovné vo výške 50 % z celkovej sumy pripadajúcej na odhlásenú 

neúèas�. V prípade odhlášky po uvedenom termíne (streda 5.6.2019 do 23:59 hod) sa štartovné èi vstupné 

nevracia.

V prípade neuhradeného štartovného a zároveò oneskoreného, resp. žiadneho ospravedlnenia neúèasti 

celého tímu si vyhradzujeme právo diskvalifikácie na najbližší kalendárný rok a refundáciu vzniknutých 

nákladov vo výške 25,- EUR

                                         

POSLEDNÉ PRAVIDLÁ :

STORNOVACIE PODMIENKY :

KONTAKTY :          Tel.:+421 948 118 871

                                   e-mail : 

e-mail pro zvukové nahrávky: 

pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk

tomas.lukasik@performingarts.cz
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