
 

 

                                                         vás zve na soutěž 

O VALAŠSKÝ                                               

KLOBÚK 2020 

 

 

 

 

PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE 

 
Druh soutěže: 
Nepostupová, neprofesionální mezinárodní soutěžní přehlídka tanečních skupin v různých tanečních stylech, 

vhodná i pro začínající taneční soubory, které se zatím podobných soutěží nezúčastnily. Tato soutěž není 

určena tanečním školám a tanečním kolektivům, které se zúčastnily v posledních dvou letech oficiálních 

soutěží české a mezinárodní taneční organizace nejvyšší (extraligové) úrovně.   

Propozice soutěže jsou vytvořeny pro žáky mateřských, základních a středních škol, členy tanečních 

zájmových kroužků DDM, SVČ, klubů, atd. 
 

Pořadatel: Taneční spolek ELES, Cyrilometodějská 885, 766 01 Valašské Klobouky, 

IČ 05721156  

Termín akce:    neděle 14.března 2020 

Místo konání:   sportovní hala u gymnázia, Komenského 60, 766 01 

                                                           Valašské Klobouky 

Organizační vedoucí soutěže:         Mgr. Lucie Sovadinová,  lucius.16@seznam.cz, 734 722 188 
 

Termín pro přihlášení:  do 7.3.2019 
                                                           na email: lucius.16@seznam.cz 
 

Termín a způsob platby: převodem na účet 278270267/0300 , do zprávy uveďte jméno skupiny a 

choreografie. Podklady k platbě Vám přijdou na základě přihlášky 

emailem. 
 

Startovné:    100 Kč/osoba/ každá choreografie při platbě převodem 

(pokud účastník startuje ve více kategoriích, platí za každou kategorii) 

(každá taneční skupina má nárok na 2 vedoucí zdarma) 
 

Vstupné:    100 kč dospělí, 50 kč děti do 15 let, děti do 7 let zdarma  

Porota:    porota se skládá z odborníků a lektorů pohybových kroužků 
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Věkové kategorie:    

 1. MINI „M“  5 - 8 let (nikdo z tanečníků nesmí být starší 9 let) 

 2. DĚTI  „D“  8 - 11 let (nikdo z tanečníků nesmí být starší 12 let)

 3. JUNIOŘI   „J“  11 – 14 let (nikdo z tanečníků nesmí být starší 15 let) 

 4. HLAVNÍ  „H“  15 a starší  (nikdo z tanečníků nesmí být mladší 15 let) 

 5. SENIOŘI       „S“                  21 a starší  (nikdo z tanečníků nesmí být mladší 21 let) 

 

Zařazení do kategorie: 

Jedná se o průměrný věk dětí ve skupině, věkový rozdíl musí činit maximálně ± 1 rok. 

Rozhoduje věk dosažený v den konání soutěže. 

V případě nejasnosti ohledně věku si může porota vyžádat kontrolu. 

Soutěžní disciplíny: 

A) DISCO DANCE   „DD“     obsahuje diskotékové taneční styly a formy tanečního aerobiku bez pomůcek 

B) HIP HOP             „HH“     obsahuje hip-hop, funky a street dance bez pomůcek 

C) DISKO SHOW     „DS“     diskotéková taneční show, může vystihovat náladu, emoce,  zpracovává děj.. 

D) STREET SHOW     „SS“     streetová taneční show, může vystihovat náladu, emoce,  zpracovává děj.. 

E) SHOW DANCE   „SD“    show dance- art zahrnuje prvky z jazz dance, balet, step apod. 

F) ORIENTÁLNÍ TANCE  „OT“  tance pocházející z Afriky, Turecka, Indie, Íráku a dalších zemí 

G) AEROBIC       „AE“      cvičení s cviky : Step touch, side to side, leg curl, Greipwine, V-step, jack a další 

H) OSTATNÍ „O“                 country, mažoretky, cheer, jiné styly které zde svoji kategorii nemají 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučení disciplín nebo věkových kategorií 

v případě malého počtu přihlášených skupin. 

 

HODNOTIT SE BUDE   Obtížnost prvků, technické provedení pohybů, využití prostoru, jednotnost 

provedení, celkový umělecký dojem, kostýmy, účes, hudba, dynamika atd. 

POČET TANEČNÍKŮ VE SKUPINĚ        4 – 24 členů, při jiném počtu je možnost požádat o výjimku 

DÉLKA VYSTOUPENÍ             2:30 - 4:00 minuty včetně hudebního nástupu , DS, SS a SD 2:30-5:00 

TANEČNÍ PLOCHA                       rozměr 12 x 8 metrů , osvětlení plošné bez efektů, obuv do haly 

TANEČNÍ REKVIZITY                   Jsou povoleny u tanečních stylů DS, SS, SD, AE, OT, O 

-prostory pro uložení rekvizit jsou minimální,.. 

HUDEBNÍ NAHRÁVKA   Musí být zaslána emailem do 7.3.2020 ve formátu MP3, v emailu 

uveďte název choreografie a skupiny. Nahrávku mějte také s sebou na 

USB ve formátu MP3.    

PROSTOROVÉ ZKOUŠKY   Bude se jednat o určený čas před soutěží (i během dne mezi kategoriemi). 

Tyto zkoušky nebudou probíhat podle žádného seznamu.  

HODNOCENÍ   V každé kategorii porota určí první tři místa, která budou odměněna 

medailemi a diplomy, speciální cena 



HLAVNÍ CENA  Putovní pohár „Valašský klobouk“ bude udělen jedné choreografii. 

Hodnotit se bude nápaditost, radostné provedení, nasazení dětí. Pohár je 

nutno vrátit do konce února 2021. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM Přesný časový harmonogram bude zaslán po uzávěrce přihlášek. 

 

ŠATNY                                             V okolních budovách poblíž haly- bude uvedeno v harmonogramu 

 

OBČERSTVENÍ                             Zajištěno 

 

V hale je nutné se přezouvat, návleky budou k dispozici.  

Propozice jsou pro všechny účastníky závazné a jejich porušení ve všech stanovených bodech může být 

důvodem k diskvalifikaci, popř. účasti mimo soutěž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA 

do taneční soutěže  „ O valašský klobúk  2020 “ 

( pozn.: pište hůlkovým písmem, vyplňujte celá jména, nepište do názvů zkratky nebo je vysvětlete) 

Nezapomeňte vyplnit kolonku pro moderátora!!! 

 

Název skupiny:……………………………….…  Používaná e-mailová adresa:     @    

Město, zřizovatel, adresa, IČ : …………...…………………………………………………………………………………………………….. 

Vedoucí skupiny:…………………………………………………………………… tel. ……….....………………………………………………. 

Kontaktní adresa:……………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

Fakturační adresa (pokud je odlišná od zřizovatele) ……………………………………………………………………….……………… 

………………………………………….……………………………………………………...………………………………………………………..………. 

Informace pro moderátora (něco o taneční skupině, dosažené úspěchy apod.) 

pokračujte klidně na druhou stranu přihlášky 

 

 

 

 

 

                    - počet soutěžících ve formaci:….……………………………………………………………………… 

                    - název choreografie:………………………………………………………………………………………... 

                    - jméno choreografa:…………………………………………………………………….………………….. 

                    - přesná délka hudební nahrávky:……………………………………………………………………… 

Zakroužkujte věkovou kategorii a soutěžní disciplínu 

Věková kategorie:        1.(MINI)           2.(DĚTI)          3.(JUNIOŘI)         4.(HLAVNÍ)    5. (SENIOŘI) 

Soutěžní disciplína: A (DISCO DANCE) B (HIP HOP) C (DISCO SHOW) D (STREET SHOW)  

                                         E (SHOW DANCE)  F (ORIENTÁLNÍ TANCE)  G (AEROBIC)  H (OSTATNÍ)  

                                       

 

Každá soutěžní skladba musí mít svou přihlášku! 

 

KE KAŽDÉ SOUTĚŽNÍ SKLADBĚ PŘIPOJTE JMENNÝ SEZNAM S DATY NAROZENÍ SOUTĚŽÍCÍCH 

 



 

 

 

 

JMENNÝ SEZNAM 

 

Taneční soutěž  „ O valašský klobúk  2020 “ 

 

NÁZEV TANEČNÍ SKUPINY:…………………………………………………………………………… 

NÁZEV CHOREOGRAFIE:………………………………………………………………………………. 

Číslo                              Jméno a příjmení                                               Datum narození       Věk v den soutěže 

  1.    

  2.    

  3.    

  4.    

  5.    

  6.    

  7.    

  8.    

  9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    



24.    

 

Ve. ………………………….. dne ………..   Podpis vedoucího : ……………………………. 


