


  

KDY: sobota 28.5.2022 

 

KDE: Sportovní hala na Bouchalkách (vedle zimního stadionu) 

 

ADRESA: TJ Žďár nad Sázavou z.s., Jungmannova 1495/8, Žďár nad Sázavou 

 

1.INFORMACE 
Zúčastnit se mohou: 

1) AMATERSKÉ taneční skupiny, studia, kluby, týmy škol, Domy dětí a 
mládeže atd. ve všech amatérských věkových a soutěžních kategoriích 

 

2) PROFESIONÁLNÍ skupiny STREET DANCE ve všech věkových kategoriích 
Poznámka: 

Registrace do soutěžních kategorií Street dance bude kontrolována 

dle databáze CDO (czech dance organization – www.czechdance.org) či 

dalších postupových závodů a mistrovství, dále dle seznamu 

účastníků Taneční skupiny roku – nehledě na jejich umístění. Cílem 

je zamezit profi týmům účast v amatérské kategorii!!! 

 

➢ není omezen počet členů týmu, minimálně však 3 

➢ maximální délka vystoupení je 5 minut  

➢ v jedné soutěžní a věkové kategorii se tým může účastnit s max. 2 
choreografiemi 

➢ hudba na samostatném nosiči (CD či flash disku) - označena názvem 
týmu a skladby 

➢ s přihláškou nutno zaslat jmenný seznam členů týmu (jméno a datum 
narození) 

➢ prostorové zkoušky (v omezeném rozsahu) budou z kapacitních důvodů 
umožněny pouze předškolní a dětské věkové kategorii Aerobic 

 

2.VĚKOVÁ KATEGORIE 
Soutěž je rozdělena na následující věkové kategorie: 

 

➢ Předškoláci:         0 – 6,49 let * 
➢ Děti:                 6,5 – 11,49 let 

➢ Junioři:             11,5 – 15,49 let 

➢ Hlavní:             15,5 let a více 

 

Věk tanečníka se bere dle věku dosaženého v den konání soutěže. V týmu 

mohou být i mladší či starší tanečníci, věkový průměr týmu však nesmí 

překročit hranici dané kategorie.  

 

Součástí přihlášky je tabulka, která po doplnění jmen tanečníků a jejich 

datumů narození sama vypočítá průměr Vaší taneční skupiny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czechdance.org/


3.SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

 

➢ Aerobic 

➢ Moderní tance, disko tance 
Rekvizity povoleny. 

➢ Scénický tanec 
(technika baletu, jazzu, výrazový tanec) 

➢ Street dance – amatéři 
Choreografie využívající ke svému ztvárnění současné trendové 

taneční styly (street dance, hip hop, funky, Rnb, break atd.). 

REKVIZITY, KULISY ZAKÁZÁNY! 

➢ Street dance – profíci 
Skupiny účastnící se postupových závodů, mistrovství republiky či 

CDO, skupiny účastnící se Taneční skupiny roku. 
Choreografie využívající ke svému ztvárnění současné trendové 

taneční styly (street dance, hip hop, funky, Rnb, break atd.). 

REKVIZITY, KULISY ZAKÁZÁNY!  

➢ Show dance 
Všechny choreografie a taneční scénky bez rozdílu použité taneční 

techniky, které využívají rekvizit a svým provedením a náladou 

vytváří show. REKVIZITY, KULISY POVOLENY! 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo spojit soutěžní či věkové kategorie, 

které budou málo obsazené!!! 

 

Rekvizita je věc, kterou tanečník při tanci bere do ruky, tančí s ní, 

odkládá ji na parket (např. deštník, hůlka, židle). 

 

Kulisa je věc, která dotváří prostor (např. stojany se závěsy, krabice, 

...). 
 

 

4.PŘIHLÁŠKA, ČASOVÝ ROZPIS SOUTĚŽE 

 
Přihlášku je nutné zaslat řádně vyplněnou předem, nejpozději pak do 

17.5.2022. Na každou choreografii je nutné mít přihlášku zvlášť. 

 

!!!kvůli opatření GDPR je nutné přihlášku s potvrzeným 

souhlasem se zpracováním osobních údajů odevzdat s 

originálním podpisem na prezenci!!!  
 

Pokyny a přesný harmonogram soutěže bude rozeslán nejpozději do 

23.5.2019. Následné případné přestupy z kategorií či změny jsou po tomto 

datu nepřípustné. 
 

V případě nejasností zařazení choreografie nás prosím kontaktujte. 

 

Přihlášky prosím zasílejte na soukalova@activezdar.cz 

 

nebo na adresu: Sára Šoukalová 

   Active - Středisko volného času, příspěvková organizace 

   Dolní 3 

   59101 Žďár nad Sázavou 
 

 

mailto:soukalova@activezdar.cz


 

 

5.OSTATNÍ 
 

STARTOVNÉ: 

➢ 100 Kč na člena týmu (pro jeden tým 2 trenéři vstup zdarma)  

➢ další start v jiné soutěžní skladbě 20 Kč   
 

 

VSTUPNÉ: 

➢ diváci:  děti……………10 Kč 

dospělí……50 Kč 

       

POROTA: 

Odborná + Laická 

 

OCENĚNÍ:  

Poháry a diplomy pro 1., 2. a 3. místo ve všech soutěžních kategoriích, 

drobné ceny pro všechny soutěžící. 

 

PARKET, HALA:  

Na parket a halu je možno se podívat na  

http://www.activezdar.cz/tanec/?p=gallery_new?path=/akce17/zrtanci17/hal

a 

Velikost parketu je 15m x 18m. 

 

OBČERSTVENÍ: 

Přímo v místě konání zajištěn bufet. 

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SOUTĚŽE: 

 

- prezence nejpozději hodinu před startem dané kategorie  

 

    - 6:30 - 7:30 hod. otevření haly, prezence, prostorové zkoušky  

           (časový rozpis bude upraven dle potřeby) 

 

    - 7:30 hod.    předpokládané zahájení soutěže  

                          (bude rozepsáno pořadí jednotlivých skladeb) 

 

    -     cca 18:30 hod    ukončení soutěže 

 

Více informací na soukalova@activezdar.cz nebo na tel.č. 731 774 618 

Šoukalová Sára, padalikova@activezdar.cz 773 643 974 Padalíková Kateřina 

  

 

Těšíme se na Vaši účast ☺ 

http://www.activezdar.cz/tanec/?p=gallery_new?path=/akce17/zrtanci17/hala
http://www.activezdar.cz/tanec/?p=gallery_new?path=/akce17/zrtanci17/hala
mailto:soukalova@activezdar.cz
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