


Semifinálové kolá: 

 Košice               14-15.3.2020

 Bratislava          28-29.3.2020

 Ţilina                   4-5.4.2020

Finálové kolo 

 Nitra                 24-26.4.2020

Súčasťou  súťaţe je moţnosť absolvovať

workshop vo vybraných semifinálových kolách

podľa vlastného výberu.



 OPEN MINI
 HIP HOP A STREET  SHOW 
 DISCO  
 SHOW DANCE 
 MODERN DANCE 
 NATIONAL DANCE 
 OPEN 
 KLASICKÝ TANEC
 OPEN  SENIOR
 ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY
 OPEN KONZERVATÓRIÁ
 MTV Style



 Sólo

 Malé formácie (2 – 4 tanečníci)

 Stredné formácie (5 – 9 tanečníkov)

 veľké formácie (10 – a viac  tanečníkov) 

Na ţiadosť vedúceho tanečnej skupiny môţe niţšie početná 
formácia vystupovať vo viac početnej formácie



 Mini                                                ročník 2012 a mladší  

 DVK (detská veková kategória)        ročník 2011 – 2008

 JVK (juniorská veková kategória)     ročník 2007 – 2004 


 HVK (hlavná veková kategória)        ročník 2003 – 1989

 HVK 2 (hlavná veková kategória)     ročník 1988 a starší

Na ţiadosť vedúceho tanečnej skupiny môţe mladšia
tanečná skupina vystupovať v staršej vekovej skupine. 

Vek je zohľadňovaný k 1.1. príslušneho kalendárneho roka



Duo

Veková kategória podľa 

staršieho tanečníka

Trio, Kvartet

Povolená odchýlka:

1 tanečník o 1 rok nad vrchnú vekovú

hranicu

(Pr. ak sú juniori ohraničení ročníkom 2007 – 2004, tak pri triách

a kvarte môţe štartovať 1 tanečník s rokom narodenia 2003)

Stredné formácie

Povolená odchýlka:

2 tanečníci o 1 rok nad vrchnú vekovú

hranicu

(Pr. ak sú juniori ohraničení ročníkom 2007 – 2004, pri stredných

formáciách môţu štartovať 2 tanečníci s rokom narodenia 2003)

Veľké formácie

Povolená odchýlka:

20% tanečníkov o 2 roky nad vrchnú vekovú

hranicu

(Pr. ak sú juniori ohraničení ročníkom 2007 – 2004, pri veľkých

formáciách môţe štartovať 20% tanečníkov s rokom narodenia 2002, 

napr. pri veľkých formácia s 10 tanečníkmi - môţu štartovať 4 

tanečníci s rokom narodenia 2002)

Hlavný porotca má právo skontrolovať vek súťaţiacich aţ do vyhodnotenia príslušnej kategórie. Tréner je povinný 
mať pri sebe kópiu dokladu totoţnosti  tanečníkov v danej tanečnej skupine!  V opačnom prípade resp. pri 
nesprávnom zaradení súťaţného tímu vekovej kategórie bude celá choreografia diskvalifikovaná! 

Za správnosť zaradenia do kategórie zodpovedá tréner.



Sólo

Malá formácia

•Min: 1 MIN

•Max: 3 MIN

•+1 Minúta pre 

prípravu kulís

Stredná formácia

Veľká formácia

•Min: 2 MIN

•Max: 4.30 MIN

•+2 Minúty pre 

prípravu kulís

School Produktion

•Min: 2 MIN

•Max: 5 MIN

•+2 Minúty pre 

prípravu kulís

Netoleruje sa ţiadna 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.

V prípade, ţe tanečný tím svojim vystúpením znečistí akýmkoľvek spôsobom tanečný parket,  je povinný 
v časovom intervale do 2 minút uviesť tanečný parket opäť do poriadku. V opačnom prípade bude tanečná 
choreografia penalizovaná  2 bodmi z výsledného bodového priemeru. 



 Technicko-tanečné predvedenie: technické zvládnutie 
zaradených a predvedených pohybov v choreografii, drţanie 
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 

Vyhlasujú sa 1.,2. a 3. miesta, postupové umiestnenia a ceny
podľa ohodnotenia poroty. 



•z konečného súčtu bodov  od porotcov sa škrtne navyššia a najniţšia hodnota a zo zostávajcich

hodnôt sa vypočíta priemerná hodnota. (z tejto hodnoty sa odpočíta prípadné penále). Na základe 

získaného bodového priemeru sa určí celkové poradie tanečnej choreografie. V prípade rovnakého 

bodového priemeru sa udelia dve rovnaké miesta, alebo špeciálne ocenenie.

Všetky kategórie okrem 

OPEN MINI:

4 -5 Porotcov 

•z konečného súčtu bodov od rozhodcov sa vypočíta priemerná hodnota (z ktorej sa odpočíta prípadné

penále).  Na základe získaného bodového priemeru sa určí celkové poradie tanečnej choreografie. 

V prípade rovnakého bodového priemeru sa udelia dve rovnaké miesta, alebo špeciálne ocenenie.

Všetky kategórie okrem 

OPEN MINI:

3 Porotcovia

•bodový priemer minimálne 30,00  (vrátane)  - 1. miesto, 

•bodový priemer 24.00-29.99                        - 2.miesto

•bodový priemer 18.00 – 23.99                      - 3. miesto.

Samotná choreografia 

v danej kategórii

Open Mini

Poradie určí porota - bez

pridelenia bodov



 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.

 Neprimerané kostými, gestá - 2 penalizačné body z výsledného bodového priemeru.

 Prekročenie časového limitu na odstránenie znečistenia parketu - 2 penalizačné 
body z výsledného bodového priemeru.

 Prekročenie časového limitu pri príprave kulís - 2 penalizačné body z výsledného 
bodového priemeru.

 Nesprávne zaradenie do tanečnej kategórie - 3 penalizačné body z výsledného bodového 
priemeru. Viď poznámka  v podstránke Zaradenie choreografií.

V prípade penalizácie – tím má stále právo prihlásiť sa do finále, ak jeho výsledný bodový priemer 
(pred penalizáciou) dosiahol dostatočnú výšku na postup.



 Choreografie sa zaraďujú na základe Charakteristiky tanečných štýlov = Príloha 
k Pravidlám. Pre zaradenie je dôleţitá prevaha tanečného štýlu v danej 
choreografii. 

 Za správne zaradenie choreografií je zodpovedný vedúci tanečnej skupiny. V 
prípade nejasností pre správne zaradení choreografii je moţnosť odkomunikovať
svoje zaradenie s hlavným porotcom preposlaním videonahrávky. 
Kontakt na hl. porotcu pre všetky semifinálové kolá:  Bibiana.lanczova@gmail.com

 V prípade nesprávneho tanečného zaradenia bude choreografia hodnotená v 
správnej kategórií nasledovne:
• ak ešte nebola „správna“ kategória vyhodnotená  - bude hodnotenie za choreografiu   

prenesené ku choreografiám v správnej tanečnej kategórii. Ak by choreografia na základe   
bodovania porotcov získala v „správnej tanečnej kategórii“ 1. – 3 . miesto, v tom prípade 
choreografia obdrţí špeciálne ocenenie. 

• ak uţ bola „správna“ kategória vyhodnotená a choreografia by na základe bodovania 
porotcov získala v „správnej tanečnej kategórii“ 1. – 3 . miesto, v tom prípade choreografia  
obdrţí špeciálne ocenenie. 

 Preradenie choreografie oznámi tanečnej skupine hlavný rozhodca.

 Vo finálovom kole je povinné zaradiť choreografiu do správnej tanečnej kategórií.



Súťaţ

•Registrácia prihlášky 

spolu s hudobnou 

nahrávkou v 

stanovenom termíne  

•Zaplatenie štartovného 

•Predloţenie potvrdenia: 

Súhlas s pouţitím 

osobných údajov za 

všetkých tanečníkov 

danej skupiny  

Súťaţ  + Workshop

• Pri registrácii na súťaţ 

do poznámky uviesť 

názov workshopu + 

počet účastníkov

•Zaplatenie štartovného  

a poplatku za účasťna

workshope

•Predloţenie potvrdenia: 

Súhlas s pouţitím 

osobných údajov za 

všetkých tanečníkov 

danej skupiny

Workshop

•Zaslanie prihlášky

•Zaplatenie poplatku za 

účasťna workshope

•Predloţenie potvrdenia: 

Súhlas s pouţitím 

osobných údajov za 

všetkých tanečníkov 

danej skupiny



 Prihlasovanie prebieha cez registračný portál – viď Návod pre prihlasovanie

 Registrácia prihlášok je ukončená dňom uvedeným v propozíciách pre dané semifinálové kolo

 Hudobnú nahrávku je moţné zaslať dodatočne – najneskôr však  týţdeň pred súťaţou.  V prípade, ţe 
tanečný tím nedodá hudbu najneskôr týţdeň pred súťaţou, organizátor si vyhradzuje právo poţadovať 
manipulačný poplatok 2,50 eur/hudobná nahrávka, alebo má právo vyradiť choreografie zo Štartovacej 
listiny pre nesplnenie Pravidiel.

 Kaţdý tanečný súbor tancuje na vlastnú hudbu.  Hudobná nahrávka môţe byť vo formáte MP3, alebo Waw, s 
presným názvom tímu a choreografie! V prípade, ţe poslaná zvuková nahrávka nie je kvalitná, tanečný tím 
bude upozornený. V kaţdom prípade je vhodné priniesť si so sebou i záloţnú kópiu CD (nie CD-RW!!!).

 Pri úhrade štartovného na účet je potrebné pouţiť variabilný symbol, ktorý bol pridelený v rámci 
platobného predpisu v časti platby on-line prihlasovania. Za platbu na mieste sa účtuje manipulačný 
poplatok 10 EUR/tím

 V prípade potreby vystavenia dokladu o zaplatení, uviesť pri registrácii v registračnom systéme – kolónka 
Poznámka

Na základe Poznámky v registračnom systéme sa Vám vystaví doklad. 
• Pri platbe na účet – sa vystavuje Faktúra, ktorá  je posielaná mailom. Ak je potrebný originál podpis 

a pečiatku na faktúre, je potrebné priniesť uţ zaslanú faktúru k registrácii, kde bude následne 
podpísaná a opečiatkovaná. 

• Pri platbe v hotovosti - Príjmový pokladničný, ktorý sa vystaví priamo pri registrácii. 
V prípade nepoţiadania o doklad v registračnom systéme – v kolónke Poznámka - Vám na základe Vašej 
dodatočnej poţiadavky bude doklad vystavený aţ po poslednej regionálnej súťaţe.

 V deň súťaţe: pri registrácii sa odsúhlasí zoznam tanečníkov a vyriešia sa  všetky vzniknuté zmeny týkajúce 
sa štartovacej listiny. Ţiadne finančné rozdiely neriešime počas súťaţe alebo po jej ukončení! 



V prípade neuhradeného štartovného a zároveň oneskoreného, resp. ţiadneho odhlásenia celého tímu zo 
súťaţe si vyhradzujeme právo diskvalifikácie tímu na najbliţší kalendárny rok, resp. refundáciu 
vzniknutých nákladov vo výške 25 EUR. 

Odhlásenie 

tančníkov

•Najneskôr týţdeň 

pred súťaţou –

vrátenie 

štartovného v 

plnej výške

•Neskôr odhlásení 

tanečníci –

vrátenie 

štartovného v 

polovičnej výške 

Odhlásenie 

choreografií

•Najneskôr týţdeň 

pred súťaţou –

vrátenie 

štartovného v 

plnej výške

•Neskôr odhlásené 

choreografie –

vrátenie 

štartovného v 

polovičnej výške 

Odhlásenie celého 

tímu 

•Najneskôr týţdeň 

pred súťaţou –

vrátenie 

štartovného v 

plnej výške

•Neskôr odhlásený 

tím – vrátenie 

štartovného v 

polovičnej výške 



Znevýhodnené skupiny - kategória pre tanečníkov z detských domovov a zdravotne   
znevýhodnených tanečníkov

Na základe ţiadosti trénera je povolené tanečným súborom z Detských domovov 
vystupovať v kategoriách Dance Fest Slovakia mimo svojej kategórie. Túto skutočnosť je 
nutné uviesť poznámkou v prihláške.

Zdravotne znevýhodnení tanečníci: je povolený doprovod nasledne:

 Pri malých formáciach je povolený doprovod maximálne dvoch tanečníkov bez 
zdravotného znevýhodnenia. 

 Pri stredných formáciách: je povolený doprovod maximálne štyroch tanečníkov bez 
zdravotného znevýhodnenia.

 Pri veľkých formáciách: je povolený doprovod v rozsahu 50% z celkového počtu 
tanečníkov.

Tanečníci z detských domovov: je povolený doprovod nasledovne:

 Pri malých formáciach doprovod môţe tvoriť maximálne jeden tanečník, ktorý nie je  
z detského domova

 Pri stredných formáciách: môţu tvoriť doprovod maximálne dvaja tanečníci, ktorí nie sú  
z detského domova

 Pri veľkých formáciách: môţu tvoriť doprovod maximálne štyria tanečníci, ktorí nie sú  
z detského domova



 Postup do finálového kola sa určí na základe výsledného 
bodového priemeru. Z kaţdého semifinálového kola môţe 
postúpiť 90 choreografií. Informácie o postupe  budú mailom 
zaslané trénerom maximálne do 3 kalendárnych dní odo dňa 
skončenia danej regionálnej súťaţe. V prípade voľnej 
kapacity na finálovom kole budú prizvané ďaľšie choreografie 
z jednotlivých semifinálových kôl.

 Všetky choreografie, ktoré sa zúčastnili niektorého 
semifinálneho tanečného kola súťaţe Dance Fest Slovakia 
a dosiahli bodový priemer viac ako 18,00 (vrátane) majú 
moţnosť prihlásiť sa na partnerskú tanečnú – bliţšie 
informácie uvedieme onedlho.



 Súťaţné tímy môţu súťaţiť v rámci jednej tanečnej a vekovej kategórie maximálne v 4 
choreografiách. Od jedného tímu je moţné prihlásiť maximálne  22 choreografií.

 Ak sú rekvizity a kulisy povolené, tanečníci si ich  prinesú sami na tanečnú plochu 
v stanovenom časovom intervale. Nie je moţné vyuţiť pomoc iných netancujúcich osôb. 
Výnimka platí  pre Open MINI, DVK,  Znevýhodnenú skupinu

 Nie je dovolené napohámať tanečníkom počas ich vystúpenia. Výnimka platí pre OPEN MINI a 
Znevýchodnenú skupinu

 Dovolené sú rôzne rekvizity, ktoré spĺňajú bezpečnostné kritériá (nie sú povolené ostré 
predmety, oheň a pod.). 

 V tanečných choreografiách nie sú dovolené hanlivé gestá resp. obsah choreografie nesmie 
mať vulgárny obsah!

 Téma, kostým a hudba musia byť vhodné pre danú vekovú kategóriu. Kostým musí dostatočne 
zakrývať intímne časti tela!

 Organizátor je povinný najneskôr 3 dni pred súťaţou poslať súťaţiacim tímom štartovaciu 
listinu. Orientačné časy vystúpenia sú uvedené vo finálnej štartovacej listine. V prípade, ţe sa 
súťaţný tím nedostaví v stanovenom čase na svoje vystúpenie – minimálne polhodinu pred 
svojim vystúpením, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku.

 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu súťaţe.



 V prípade pripomienok a sťaţností počas súťaţe má za kaţdý tanečný klub právo jednať s hlavným 
porotcom iba zodpovedná osoba uvedená v prihláške.

 Za správanie tanečníkov, rodičov a aj fanúšikov klubu zodpovedá tréner resp. vedúci klubu.V prípade 
porušovania disciplíny /ničenie a poškodzovanie majetku a priestorov, ako aj hanlivé a uráţajúce 
vyjadrenia zo strany tanečníkov na porotu, alebo iný tanečný súbor/ si organizátor vyhradzuje právo 
diskvalifikovať celý tanečný súbor ! 

 Organizátori neznášajú ţiadne náklady spojené s ubytovaním, cestovnými nákladmi účastníkov súťaţe. 

 Vedúci tanečnej skupiny preberá plnú zodpovednosť za prípadné materiálne straty, zdravotný stav 
tanečníkov, spôsobené škody resp.  prípadné úrazy spojené s výkonom,  prípravou prezentovaných 
choreografii alebo počas účasti na workshope.

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

 Ďakujeme za rešpektovanie našich pravidiel,  prajeme príjemný záţitok z tanečnej sútaţe! 

25.10.2019


