POHÁROVÁ TANEČNÍ SOUTĚŽ FORMACÍ 2019
Neděle 24. března 2019 (přihlášky zašlete do 16. 3. 2019)
Sportovní hala ZŠ Nádražní, Česká Třebová 560 02
TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ: do 16. března 2019
STARTOVNÉ: 100,- Kč / tanečník (pokud tančí ve více choreografiích platí pouze jednou)
ke každé choreografii 1 vstup zdarma (trenér, dozor)
VSTUPNÉ: 65,- Kč
VĚKOVÉ KATEGORIE
M - mini
Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší minimálně 3 roky věku, maximálně 8 let.
D - děti
Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 6 až 11 let věku. Do choreografie je možno zařadit i tanečníky, kteří věkovou
hranici o 2 roky přesahují. Tito tanečníci mohou tvořit max. 50 % tanečníků choreografie.
J - junioři
Tanečníci, kteří v roce konání soutěže dovrší 11ti až 15ti let. Do choreografie je možno zařadit i tanečníky o 2 roky mladší
nebo o 2 roky starší. Tito tanečníci mohou mohou tvořit max. 50 % tanečníků formace.
H - dospělí
Tanečníci, kteří dovrší v roce konání soutěže minimálně 15ti let, horní hranice není omezena.
Do formace je možno zařadit i tanečníky o 2 roky mladší, tito tanečníci mohou tvořit max. 50 % tanečníků formace.
S - senioři
Věková kategorie pro rodiče, choreografy a nadšené tanečníky, kteří v roce konání soutěže dovrší minimálně 25 let, horní
hranice není omezena. Do formace není možné zařadit mladší tanečníky!!!
SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY - POKROČILÍ
(tanečníci, kteří tančí více jak 2 roky, účastní se pravidelně postupových soutěží (CDO, TSR, apod…)
1A - Discodance
rekvizity a kulisy zakázány, choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky stylu disco.
2A - Streetdance
rekvizity a kulisy zakázány, choreografie využívající ke svému ztvárnění především technik hip-hopu, break dance, electric
boogie, RnB, lockin, poppin, funky, house dance…
3A - Showdance
rekvizity a kulisy povoleny, choreografie bez rozdílu tanečních technik, provedením vytváří show.
4A - Parketovky
parketové taneční kompozice + scénický tanec, rekvizity povoleny, kulisy zakázány, všechny volné kompoziční choreografie,
využívající například technik baletu, jazzu, moderdance atd., vyjadřující určitou náladu.
5A - Volný tanec
rekvizity povoleny, kulisy zakázány, všechny choreografie nesplňující podmínky bodu 1A – 4A (např. country, lidové tance,
břišní tance, mažoretky, roztleskávačky, atd.).

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY - ZAČÁTEČNÍCI
(tanečníci, kteří tančící 1., nebo 2. rokem, mohou se účastnit postupových soutěží, ale pouze v kategorii hobby.
Nepatří sem formace, které evidentně náleží svou technickou výkonností do kategorie pokročilý.
V případě špatného zařazení, má porota právo, po předvedeném výkonu přeřadit tým do kategorie pokročilí).
1B - Discodance
rekvizity a kulisy zakázány, choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky stylu disco.
2B - Streetdance
rekvizity a kulisy zakázány, choreografie využívající ke svému ztvárnění technik hip-hopu,
break dance, electric boogie, RnB, lockin, poppin, funky, house dance.
3B - Showdance
rekvizity a kulisy povoleny, choreografie bez rozdílu tanečních technik, provedením vytváří show.
4B - Parketovky
parketové taneční kompozice + scénický tanec, rekvizity povoleny, kulisy zakázány, všechny volné kompoziční choreografie,
využívající například technik baletu, jazzu, moderdance atd., vyjadřující určitou náladu.
5B - Volný tanec
rekvizity povoleny, kulisy zakázány, všechny choreografie nesplňující podmínky bodu 1B – 4B (např. country,
lidové tance, břišní tance, mažoretky, roztleskávačky, atd.).
Rekvizita je věc, kterou tanečník v tanci využívá a může odkládat i na parket (např. hůlka, deštník, židle atd.).
Kulisa je objekt, který dotváří prostor (např. stan, závěsy, domečky, atd.).

ROPOZICE
ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08:00 - prezence a zkoušky (pouze kategorie mini a děti, bez hudby, cca 3 minuty na choreografii)
09:00 - zahájení soutěže
18:00 - předpokládaný závěr soutěže
Vyhodnocení a předání cen proběhne v průběhu soutěže
DÉLKA CHOREOGRAFIE - maximálně 5 minut
POČET TANEČNÍKŮ - minimálně 3 tanečníci
HUDBA - formát MP3 či WAV, skladby pošlete e-mailem na prossa@atlas.cz - do 22. 3. 2019 (24:00)
nebo odevzdejte přímo na soutěži (USB flashdisk, externí disk).
Na soutěž si pro jistotu jako zálohu hudbu na flashce vezměte.
TANEČNÍ PARKET - 12x12 metrů, povrch – černý baletizol
ŠATNY - provizorní v prostorách přilehlé ZŠ (šatny, chodby, třídy)
OBČERSTVENÍ - v místě: občerstvení (nealko i alko, cukrovinky, párky, bagety),
cca 5 minut chůze: několik restaurací, 2 pizzerie, kavárny, cukrárna…
CENY
MEDAILE obdrží všichni tanečníci za první tři místa, ale pouze v kategoriích POKROČILÍ.
POHÁRY obdrží skupiny za první tři místa, ale pouze v kategoriích ZAČÁTEČNÍCI.
Účastnické listy a ceny jsou připraveny pro všechny skupiny.

DOPRAVA
vlastní, výborná vlaková dostupnost, Česká Třebová je železniční uzel, vlakové nádraží 5 minut chůze od místa konání soutěže,
vlaky směr Praha, Ostrava, Brno jezdí v pravidelných intervalech.

DALŠÍ USTANOVENÍ
- pořadatel si vyhrazuje právo spojení kategorií, které budou málo obsazené
- vedoucí kolektivu je povinen při příjezdu u vstupu hromadně nahlásit změny oproti přihlášce, zaplatit startovné (dostanete
identifikační náramky), odevzdat zvukaři hudbu v hale.
- veškeré informace o přihlášených kolektivech a případných změnách je možno sledovat
na internetové adrese: www.skola-ct.cz
PŘIHLÁŠKY
Elektronicky či písemně do 16.3. 2019, přihlášky najdete také on-line na www.skola-ct.cz
A. vyplnit online
B. vytisknout, vyplnit a odeslat poštou nebo e-mailem (po naskenování).
VEDOUCÍ SOUTĚŽE
Šárka Prossová, Jaroslav Prossa
POŘADATEL
Sportovní taneční klub Česká Třebová z. s.,
Klácelova 9, 560 02 Česká Třebová
tel.: 604 972 458, e-mail: prossova@atlas.cz
PARTNER AKCE
Město Česká Třebová, Kulturní centrum Česká Třebová
MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Sportovní hala ZŠ Nádražní,
Nádražní 200, Česká Třebová 560 02

