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PROPOZICE SOUTĚŽE: 
 
Soutěž je nepostupová, otevřená, určená širokému okruhu tane
seskupení, kluby, kroužky či soubory. Není ur
 

DATUM:   21.4.20
 
MÍSTO:   Víceúč
  Hlavní 492, Zub
   

GPS: 49°27'58,390"N, 18°5'27,420"E
 
ČÁST SOUTĚŽE: LIGOVÁ

jsou či budou za
skupina roku 2019 za
které se v

 
    ZÁJMOVÁ 
 
DISCIPLÍNY: 
u obou částí   taneční formace 6

délka skladby 2:00
                                                
 
DD – disco dance -diskotékové choreografie
Hudba: vlastní nahrávka ve stylu disko, cca 
Popis stylu: energické, dynamické tancování, možno využít i jiných styl
Rekvizity, kulisy: nejsou povoleny. Pokud se užívá v
klobouk), není toto považováno za rekvizitu, pokud v
Akrobacie, zvedačky: povoleny, za bezpeč
 
SD -  street dance - hiphopové choreografie
Hudba: vlastní nahrávka ve stylu hip - hop
Popis stylu: old style, new style, house, 
Rekvizity, kulisy: nejsou povoleny 
Akrobacie, zvedačky: povoleny, za bezpeč
 
 
 
 

HOT DANCE 2019

ěž v moderních tancích - formace 

čená širokému okruhu tanečních skupin, vhodná i pro
Není určena extraligovým formacím. 

.2019 

íceúčelová sportovní hala Zubří 
Hlavní 492, Zubří 756 54 

GPS: 49°27'58,390"N, 18°5'27,420"E 

LIGOVÁ - do této soutěže přijdou zařadit všechny choreografie, které
či budou zařazeny na soutěžích CDO Národní II. Lize

skupina roku 2019 zařazeny do profi show. Dále zde přijdou za
se v regionálních kolech soutěží SUT  - FTM 2019

ZÁJMOVÁ – všechny ostatní choreografie zájmových a volno

ční formace 6- 24 soutěžících  
délka skladby 2:00 – 5:00 minut 

choreografie 
, cca 30 taktů za minutu 

Popis stylu: energické, dynamické tancování, možno využít i jiných stylů, avšak ne více než 1/3 skladby
Rekvizity, kulisy: nejsou povoleny. Pokud se užívá věc, která je součástí kostýmů (např. brýle,
klobouk), není toto považováno za rekvizitu, pokud věc není odložena na parket či mimo ně

, za bezpečnost ručí vedoucí a choreograf skupiny 

choreografie 
hop 
, dancehall, wackin ́, lockin ́, poppin ́, bboyink atd... 

, za bezpečnost ručí vedoucí a choreograf skupiny 
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pro začínající taneční 

adit všechny choreografie, které v roce 2019 
ize, na soutěžích Taneční 

řijdou zařadit choreografie, 
9 umístily na 1. – 3. místě  

zájmových a volnočasových aktivit 

, avšak ne více než 1/3 skladby 
ů (např. brýle, 

mimo něj. 

, bboyink atd...  



SHD – show dance- show choreografie 
Hudba: vlastní nahrávka ve stylu street (Disco dance, Dancefloor, Hip hop atd.) 
Popis stylu: zahrnuje choreografie zpracovávající určité téma nebo děj s využitím všech aspektů 
show, tzn. spojení obsahu, tématu, hudby, taneční techniky, kostýmů, kulis a rekvizit.  
Rekvizity, kulisy: povoleny 
Akrobacie, zvedačky: povoleny, za bezpečnost ručí vedoucí a choreograf skupiny 
 
AD – art dance - umělecké choreografie 
Hudba: vlastní nahrávka 
Popis stylu: všechny choreografie využívající jakékoliv umělecké taneční směry - balet, scénický tanec, modern 
dance, jazz dance atd.. Choreografie zpracovávající určité téma nebo děj, vyjadřující náladu, pocit, myšlenku. 
Rekvizity, kulisy: jsou povoleny. 
Akrobacie, zvedačky: povoleny, za bezpečnost ručí vedoucí a choreograf skupiny 
 
FD – free dance - freestyle choreografie 
Hudba: vlastní nahrávka ve stylu současné trendové muziky 
Popis: kombinace více jak jednoho tanečního stylu, možno použít jakéhokoliv tanečního stylu (disko, hip hop, 
bboying atd... )  
Rekvizity, kulisy: jsou povoleny. 
Akrobacie, zvedačky: povoleny, za bezpečnost ručí vedoucí a choreograf skupiny 
 
SPD – sports dance - sports dance choreografie  
Hudba: vlastní nahrávka 
Popis: libovolné taneční styly a technika ( pompon, zumba, rock´n´roll, aerobic …) 
Rekvizity, kulisy: povoleny 
Akrobacie, zvedačky: povoleny, za bezpečnost ručí vedoucí a choreograf skupiny 
 
OD – other dance – ostatní taneční choreografie 
Hudba: vlastní nahrávka 
Popis: libovolná taneční styly a technika ( country, lidovky, mažoretky, belly dance…) 
Rekvizity, kulisy: povoleny 
Akrobacie, zvedačky: povoleny, za bezpečnost ručí vedoucí a choreograf skupiny 
 
Organizátor si vyhrazuje právo při neobsazenosti disciplín tyto, dle svého uvážení sloučit. 
Tato skutečnost bude daným skupinám dopředu sdělena. 
 
 
VĚKOVÉ KATEGORIE: platí pro obě části soutěže 
      
Miniděti  kolektivy, jejichž věkový průměr je menší než 7,5 let, přičemž žádný z tančících nesmí být 

starší než 9 let. 
Děti  kolektivy, jejichž věkový průměr je 7,5 a více let a přitom méně než 11,5 let, přičemž 

žádný z tančících nesmí být starší než 13 let. 
Junioři  kolektivy, jejichž věkový průměr je 11,5 a více let a přitom méně než 15,5 let, přičemž 

žádný z tančících nesmí být starší než 16 let. 
Mládež kolektivy, jejichž věkový průměr je 15,5 roku a více. 
Senioři I.  kolektivy, jejichž věkový průměr je do 35 let , přičemž žádný z tančících nesmí být mladší 

18 let. 
Senioři II.  kolektivy, jejichž věkový průměr je nad 35 let a více, přičemž žádný z tančících nesmí být 

mladší 26 let. 
 
(Věk je počítán dle vzorce „2019 – rok narození soutěžícího“) 

 
HODNOCENÍ:  Formou skatingu. Za správné zařazení choreografie do věkové kategorie, taneční disciplíny a 
části soutěže zodpovídá vedoucí a choreograf. Špatné zařazení bude finančně sankciováno a to částkou, která se 
rovná částce startovného x 0,2. Tuto částku uhradí vedoucí skupiny u organizátorů soutěže téhož dne v hotovosti a 
choreografie pak bude následně přeřazena. Snažíme se tak předejít zklamání dětí z diskvalifikace a naučit vedoucí 
skupin číst a respektovat propozice soutěže. 



 
POROTCI:   bude upřesněno později – porota v jednání 
     
ZVUKAŘ:  Radek Stolář 
 
MODERÁTOR:  Irena Stolářová 
 
PREZENCE:  Jana Paličková, Michal Heřmanský 
  u prezence budou přijaty pouze prezenční listiny pořadatele 
 
TECHNICKÉ PODMÍNKY: rozměr taneční plochy:   15x13 m 
  povrch taneční plochy:    značky IPSAL 
   hudební nosič:  jediná skladba nahraná na CD disku, popř. flash disk. 
Trenéři těsně před vystoupením jejich skupiny předají výše uvedený hudební nosič s jejich nahrávkou 
zvukaři, v případě potřeby podávají zvukaři instrukce během skladby. Hudební nosiče si trenéři po 
vystoupení ihned odnášejí. Pořadatelé neručí za kvalitu produkce špatných nahrávek. Mějte připraveny zálohy. 
 
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SOUTĚŽE: od 8.00 hodin prezence; prostorové zkoušky a vlastní soutěž budou 
dodatečně upřesněny po uzávěrce přihlášek. Předpokládané ukončení mezi  20-21.00 hodinou.  
 
STARTOVNÉ:   120 Kč/os. (bez ohledu na to, kolikrát účastník startuje), startovné lze platit 
i v eurech, přepočet dle kurzu ČNOB v den konání soutěže. V případě platby v eurech, bude částka zaokrouhlena 
na celá eura a to vždy směrem nahoru. Startovné se platí při prezenci. 
 
VSTUPNÉ:  70 Kč/os. 
   Doprovod kolektivu - 1 osoba na 12 dětí vstup zdarma 
 
CENY:   v každé soutěži, v každé věkové kategorii, soutěžní disciplíně bude  
vyhodnoceno 1.-3.místo; další vyhodnocení dle rozhodnutí poroty, každé vyhodnocené místo obdrží diplom a  
medaile pro celou formaci. 
 
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK :    nejpozději do  12.4.2019 
Přihlášky posílejte na adresu:  Irena Stolářová, Bří Čapků 685,Valašské Meziříčí 757 01 nebo na e-mailovou adresu 
hotdance@email.cz (na přihlášky zaslané po termínu nebude brán zřetel) 
Všichni přihlášení obdrží do 15.4.2019 přesný rozpis soutěže, systém a organizační pokyny. 
Propozice jsou pro všechny účastníky závazné a jejich porušení ve všech stanovených bodech může být důvodem k 
diskvalifikaci, popř.účasti mimo soutěž. 


