
 

 
PROPOZICE 

soutěže předtančení pidi, mini dětí, dětí, juniorů, mládeže a oldies 
 
 
Název:    O cenu starostky města Česká Lípa 
 
Termín:    4. června 2016 (sobota) 
 
Místo: Víceúčelová sportovní hala, Česká Lípa (U Kauflandu),  

velikost parketu cca 13 x 10 m 
 
Pořadatel: VČAS z.s., Jiráskova 615, Česká Lípa 

 
Záštita:  Mgr. Romana Žatecká – starostka města Česká Lípa 
 
Ocenění:  Pro soubory na 1. – 3. místě – diplomy a věcné ceny + medaile pro každého 

člena souboru. Pro všechny ostatní soubory – zvláštní ocenění.  
 
Druh soutěže:  Pohárová soutěž pro všechny kolektivy 
 
Věk.kategorie: 0: PIDI – věkový průměr nepřesáhne 6 let 

1: MINI děti – věkový průměr nepřesáhne 8,4 let  
2: Děti - věkový průměr nepřesáhne 11,4 let  
3: Junioři - věkový průměr je 11,5 až 15,4 let  

                       4: Mládež – kolektivy, jejichž věkový průměr je nad 15,5 
5: Oldies – kolektivy, jejichž věkový průměr je 35 let a výše. Tyto kolektivy 
soutěží bez rozdílu disciplíny. 

                                     
Věk tanečníků se bere podle věku dosaženého v roce konání soutěže. Zařazení do jednotlivých kategorií 
se určuje podle aritmetického průměru všech soutěžících. V kolektivu můžou tančit i starší i mladší 
tanečníci. Nadpoloviční většinu musí tvořit tanečníci dané věkové kategorie. 

 
Vedoucí soutěže:  Ing. Jitka Jedličková  

Tel.: 728 313 564 
e-mail: xjedlickova@email.cz 
 

 
Uzávěrka soutěže:  22. 5. 2016 (neděle) 
 
Přihlášky zasílejte: email: DC7@post.cz 
 
 
 (organizátor si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu) 
 
               8:00- 10:00 h - prostorové zkoušky, prezence  
                                               (prezence bude otevřená po celou dobu soutěže, starší kolektivy můžou dorazit déle)  
    10:05 h - porada vedoucích 
    10:20 h - porada poroty 
    10:30 h - zahájení soutěže 
    18:00 h - předpokládaný konec soutěže 
(V případě velkého zájmu, začne taneční soutěž už od 9:30 h – info včas podám) 
 
Po uzávěrce bude všem týmům rozeslán předběžný časový harmonogram.  
 



Pořadatelé nezodpovídají za žádné cenné věci v průběhu celé soutěže!!! 
 
 
 
 
 
 
Soutěžní disciplíny  

  A - PIDI – bez rozdílu disciplín  
B  - Mini děti – show dance  

 C  - Mini děti – dance  
   D - Společenské tance a country tance – Velké týmy i Malé týmy 

E – Disco dance  - Velké týmy i Malé týmy 
                             F – Show dance 
   G - Street dance – Velké týmy i Malé týmy 
   H - Parketové a taneční kompozice 
   I - Oldies – bez rozdílu disciplín 

    J - Cheearleaders 
    K - Mažoretky 
    L  - Battly (proběhnou opět současně se soutěží, venku před halou) 
     
      
 
 

U vybraných soutěžních disciplín se dělí úroveň taneční formace (D, E, F, G) na základní a 
pokročilou – prosím uvést v přihlášce. 

 
Základní úroveň, HOBBY – Taneční skupiny, které trénují 1 x týdně (amatérsky) 
Pokročilá úroveň, ELITE – Taneční skupiny, které trénují 2x a více týdně  
 

Kategorie (D, E, G) se dále dělí na malé týmy (3 – 7 tanečníků) a velké týmy (od 8 tanečníků) – 
prosím uvést v přihlášce. 

 
 

A) PIDI – Bez rozdílu disciplín 
Určeno pro 0. věkovou kategorii (věkový průměr tanečníků nepřesáhne 6 let) 
Rekvizity a kulisy jsou povoleny. 
Zvedačky zakázány.  
Hudba: 1:00 – 4:00 min, vlastní nahrávka 
Minimální počet tanečníků ve skupině: 4  
 

B) MINI DĚTI - SHOW 
Určeno pro 1. věkovou kategorii 
Rekvizity a kulisy jsou povoleny – u kategorie SHOW.  
Zvedačky zakázány.  
Hudba: 1:30 – 4:00 min, vlastní nahrávka 
Minimální počet tanečníků ve skupině: 4  
 
 

C) MINI DĚTI - DANCE 
Určeno pro 1. věkovou kategorii 
Rekvizity a kulisy nejsou povoleny – u kategorie DANCE.  
Zvedačky zakázány.  
Hudba: 1:30 – 4:00 min, vlastní nahrávka 
Minimální počet tanečníků ve skupině: 4  
 

D) SPOLEČENSKÉ TANCE A COUNTRY TANCE 
Choreografie vhodné pro prezentaci na plesech a společenských akcích. Jde zejména 
o společenské tance, starší společenské tance, národně společenské tance, historické tance, 



country tance, irské tance atd. 
Rekvizity a kulisy nejsou povoleny. 
Hudba: 2:00 – 4:00 min, vlastní nahrávka 
Minimální počet tanečníků ve skupině: 3 – 7 tanečníků (malé týmy), od 8 tanečníků – velké týmy 
Do přihlášky uvést, zda se jedná o HOBBY x ELITE 

 

E) DISCO DANCE  
Hudba vycházející ze stylu moderní hudby a hitových trendů. V choreografii je možné zařadit 
maximálně 30 sekund jiného tempa nebo ticha. Formace budou posuzovány jako celek, sóla jsou 
povoleny, ale nesmí dominovat. 
Rekvizity a kulisy nejsou povoleny. 
Hudba: 2:00 – 4:00 min, vlastní nahrávka 
Minimální počet tanečníků ve skupině: 3 – 7 tanečníků (malé týmy), od 8 tanečníků – velké týmy 
Do přihlášky uvést, zda se jedná o HOBBY x ELITE 

 
F) SHOW DANCE  

Jakýkoliv styl tance či taneční techniky /moderní tance, jazzový, klasický, společenský, národní, 
country, disco, street, atd./ v čisté formě, nebo jako kombinaci dvou i více stylů, či tanečních 
technik, někdy rovněž obohacené o akrobatické figury nebo jiné pohyby a to bez pravidel a s osobní 
interpretací, rock and roll je vyloučen. Je důležité spojit myšlenku, hudbu, tanec a kostým. 
Rekvizity a kulisy jsou povoleny. 
Hudba: 2:00 – 5:00 min, vlastní nahrávka 
Minimální počet tanečníků ve skupině: 4  
Do přihlášky uvést, zda se jedná o HOBBY x ELITE 

 
 

G) STREET DANCE  
Formace využívající ke svému ztvárnění techniky hip hop tanců, s využitím výrazových prostředků 
pro taneční parket. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, 
celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek.  
Rekvizity a kulisy nejsou povoleny. 
Hudba: 2:00 – 4:00 min, vlastní nahrávka 
Minimální počet tanečníků ve skupině: 3 – 7 tanečníků (malé týmy), od 8 tanečníků – velké týmy 
Do přihlášky uvést, zda se jedná o HOBBY x ELITE 

 
 

H) PARKETOVÉ A TANEČNÍ KOMPOZICE  
Všechny volné kompoziční choreografie, využívající techniky baletu, jazzu, moderního tance, 
vyjadřující určitý děj nebo náladu. Mimo diskotékových technik! Práce s prostorem tanečního 
parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční 
předvedení jsou posuzovány jako celek.  
Rekvizity a kulisy jsou povoleny. 
Hudba: 2:00 – 4:00 min, vlastní nahrávka 
Minimální počet tanečníků ve skupině: 4 

 
I) OLDIES  –  bez rozdílu disciplín 

Kolektivy, jejichž věkový průměr je 35 let a výše. Tyto kolektivy soutěží bez rozdílu disciplíny. 
Hudba: 2:00 – 5:00 min, vlastní nahrávka 

 
J) CHEEARLEADERS 

Hudba: 2:00 – 4:00 min, vlastní nahrávka 
 
 

K) Mažoretky 
V týmu musí každá mažoretka mít jednu hůlku, pochod je od levé nohy. Rekvizity nejsou povoleny.  
Hudba: 2:00 – 4:00 min, vlastní nahrávka  

 
L) BATTLY 



 

Hudba: vybraná pořadatelem 
Počet tanečníků: 1 (Může se přihlásit i více tanečníků z jedné skupiny) 
Pro každého tanečníka dva vstupy po půl minutě. 
Battly proběhnou opět současně se soutěží – venku, před halou.  
Všechny věkové kategorie: pidi, mini, děti, juni, mládež, senioři. 

 
 

 

Prosíme všechny o řádné přezutí – do haly je povolen vstup pouze v čisté obuvi!!!! 
 
U všech tanečních disciplín: 
 
Hudba:  vlastní nahrávka na flash-disku (možnost zaslat skladbu i do emailu).  
 
Oblečení a obutí:  není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené 

choreografii 
 
Porota:  odborná porota, 5 členů 

  
 

Startovné:            100,- Kč za tanečníka + 2 vedoucí k souboru vstup zdarma 
   Battle – startovné se platí zvlášť 30,-Kč za tanečníka 
 
Vstupné:     dobrovolné 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Přihláška do pohárové taneční soutěže 
„O cenu starostky města Česká Lípa“ 

 (Battly) 
4. 6. 2016 (sobota) 

 

Věková kategorie: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Soutěžní disciplína: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Taneční úroveň:          základní (hobby)               pokročilá (elite)           (zakroužkujte)  
 
   Malý tým (3 – 7 tanečníků)    Velký tým (8 a více tanečníků) 
 
Název souboru, skupiny: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
 
Město: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Název formace: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&            
 
Choreograf: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Délka formace: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&     
 
Vedoucí souboru: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
E-mail: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Mobil:  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
 
Počet tanečníků v této 
formaci:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Celkový počet ve všech vystoupeních: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Pro každou choreografii je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.      
  

 

 

 

 

 



 

 

 

Přihláška do pohárové taneční soutěže 
„O cenu starostky města Česká Lípa“ 

 (Battly) 
4. 6. 2016 (sobota) 

Battle 

 Jméno tanečníka  Věková kategorie  (PIDI, MINI, DĚTI, JUNI, MLÁDEŽ, OLDIES) 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

Atd. 

 

 

Do battlů se bude možné zapsat i na místě.  

 


