
  

PROPOZICE 

 
Soutěž pořádá SVČ Ivančice  

 
NÁZEV SOUTĚŽE: O taneční pohár Horizontu 
 
DATUM KONÁNÍ: neděle 26. 1. 2020 
 
MÍSTO KONÁNÍ: SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice 
 
PŘIHLÁŠKY: do 19. 1. 2020 v SVČ Ivančice nebo poslat na email nicola.bojanovska@gmail.com, 
Přihlášky zašleme mailem nebo jsou k vyzvednutí na recepci SVČ Ivančice. 
 
STARTOVNÉ: 70,- / dítě/ disciplínu – platba v hotovosti na místě 
Součástí startovného je vstup na taneční workshop s Tomášem Smutným ( tančí od roku 2000 v Mighty 
Shake Zastávka, největší úspěchy zejména ve stylu electric boogie -  juniorský mistr světa v duu, mistr i 
vicemistr Evropy a několikanásobný mistr ČR)  
 
VSTUPNÉ: 10 Kč 
 
HARMONOGRAM:   

 8:00 otevření prostor pro soutěžící 

 8:00 – 8:45 prezence přihlášených  

 9:00 – 09:45 TANEČNÍ WORKSHOP  

 09:45 – 10:00 pauza, porada poroty 

 10:00 – ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE 

 cca 14:00 vyhlášení výsledků všech kategorií a ukončení soutěže 
 
Harmonogram je předběžný, bude se měnit v závislosti na počtu přihlášek. 
Do šaten má přístup i veřejnost, za věci v šatnách nezodpovídá organizátor. Vstup na vymezený taneční 
parket pouze v taneční obuvi. 
Účastníci soutěže souhlasí s pořizováním foto a videozáznamů za účelem reklamy a další propagace 
akce bez nároku na finanční odškodnění. 
 

Soutěž – JEDNOTLIVCI:  
TANEČNÍ DISCIPLÍNY:  
 

1. Street dance     
2. Free style  

 
VĚKOVÉ KATEGORIE pro všechny taneční disciplíny 
 

1. MINI děti (4 – 8 let) 
2. DĚTI  (9 – 11 let) 
3. JUNIOŘI (12 – 16 let) 

 
Pozn.: rozhoduje věk v den konání soutěže 
 
 
 
 



TANEČNÍ ÚROVEŇ 
Soutěž je otevřená všem tanečním úrovním. Jedná se o malou přátelskou soutěž s hlavní myšlenkou 
potkat se s ostatními tanečníky, poměřit své síly, inspirovat se, vyzkoušet si soutěžní atmosféru apod. 
 
PRAVIDLA soutěže jednotlivců:  
1. Street dance: 
První kola – tanečníci nastupují na parket ve skupinách, tančí se 1 minutu na hudbu pořadatele, každá 
skupina tanečníků tančí vždy dvakrát a pokaždé na jinou hudbu, postupový klíč určí pořadatel dle počtu 
přihlášených 
Semifinále – BATTLE - do semifinále postupují 4 tanečníci, utvoří se 2 dvojice tzv. pavouk - tančí 1. se 
4. tanečníkem a 2. se 3. tanečníkem (pořadí tanečníků při postupu do semifinále určí porota), každý se 
ukáže ve dvou vstupech 30 – 45 s dlouhých 
BATTLE o 3. místo a Finále – BATTLE o 1. místo, každý má 2 vstupy 45 – 60 s  
 
2. Free style: 
Do kategorie Free style se mohou přihlásit ti, kteří netančí street dance.  Mohou používat rekvizitu, 
například u roztleskávaček pompony, u aerobiku stepy, u orientálních tanečnic šátky apod. 
První kola - tanečníci nastupují na parket v menších skupinách, každý předvádí svou vlastní choreografii 
ale na hudbu pořadatele (hudební žánr - Pop music) v délce cca 1 minuta, postupový klíč určí pořadatel 
dle počtu přihlášených 
Finále – 6 tanečníků – 1. minutu tančí všichni společně, 2. minutu tančí vždy 2 finalisti, 3. minutu opět 
všichni společně 
 
HODNOCENÍ 
Soutěžící hodnotí tří-členná porota dle daných kritérií. 
Hodnotí se technika, pohyby do hudby, pohybový rozsah, výraz, energie pohybů, kostým, celkový 
dojem a radost z pohybu. 
 

PRAVIDLA soutěže malých skupin: 
 

- taneční disciplína – nerozhoduje, soutěží všechny taneční styly dohromady 
- věková kategorie – nerozhoduje, soutěží všechny věkové kategorie dohromady 
- počet tanečníků v jedné choreografii – minimálně 2, maximálně 10 tanečníků 
- hudba – vlastní nahrávka – nutné poslat předem na email nicola.bojanovska@gmail.com 
- délka vystoupení – 1 – 2 minuty 
- hodnocení – originální tanec, choreografie, kreativita, nápad, výraz, sladěnost, kostýmy 
- rekvizity a kulisy v menší míře povoleny 

 
OCENĚNÍ 
 
1. místa v každé kategorii jednotlivců – pohár 
První tři místa – medaile, diplomy, drobné odměny 
Účastnický list pro každého soutěžícího 
 
Pozn.:  
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit věkové kategorie v případě malého počtu účastníků a upravovat 
časový harmonogram dle počtu přihlášených.  
 
V případě dotazů kontaktujte vedoucí soutěže Nicolu Bojanovskou na emailu 
nicola.bojanovska@gmail.com nebo na tel. č. 607 014 146. 
 
Těšíme se na vaši účast.:-) 
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