Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace,
vyhlašuje 7. ročník amatérské, nepostupové taneční soutěže

TanceR Cup 2015
PROPOZICE
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
DATUM A ČAS
-

7. března 2015 od 09.00 hod, předpokládaný konec v 18.00 hod

MÍSTO SOUTĚŽE
-

SPORTOVNÍ HALA EURONICS (bývalá Novesta)
U zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

KONTAKT
-

-

-

Adresa pořádající organizace:
o Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace; Tyršovo
nábřeží 801, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba:
o Iva Vladíková; tancercup@ddmastra.cz , 777 636 623 (popř. 725 099 192)
Informace k soutěži budou také průběžně umisťovány na webové stránky
DDM Astra (www.ddmastra.cz), webové stránky soutěže
(www.tancercup.webnode.cz) a také na Facebook (odkaz zde).

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
-

-

NEDĚLE, 15. ÚNORA 2015
přihlášky zasílejte na e-mail tancercup@ddmastra.cz nebo poštou na výše
uvedenou adresu. Obálku viditelně označte slovy „TanceR Cup“.
Přijatou přihlášku potvrdíme! V případě, že Vám do týdne od zaslání
přihlášky nepřijde potvrzení o jejím přijetí i počtu přijatých přihlášek,
kontaktujte nás na výše uvedené telefonní číslo.
Žádáme odesilatele přihlášky, aby do předmětu nebo textu zprávy uvedl,
kolik přihlášek zasílá. Zároveň prosíme, aby každá choreografie měla svoji
vlastní přihlášku se seznamem vystupujících (urychlí se tím evidence,
třídění, sestavování harmonogramů...).

2. VĚKOVÉ KATEGORIE A SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
Vedoucí tanečního kolektivu vyberou příslušnou kategorii, přičemž o zařazení do
věkové kategorie rozhoduje PRŮMĚRNÝ věk taneční skupiny v den soutěže.
Za zařazení do příslušné kategorie a soutěžní disciplíny zodpovídá vedoucí.
VĚKOVÉ KATEGORIE
1.
2.
3.
4.

věkový průměr do 7,5 let
věkový průměr od 7,6 do 11 let
věkový průměr od 11,1 do 15 let
věkový průměr od 15,1 a více let

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
V letošním roce otevíráme celkem 8 soutěžních disciplín:
ABC. MODERNÍ TANCE DO 7,5 LET
Charakteristika disciplíny:
-

Věková kategorie do 7,5 let nebude rozdělena podle soutěžních disciplín.
Disciplíny Disco Dance, Street Dance a Show Dance jsou sloučeny v jeden
celek. Rozdělení na disciplíny se uskuteční v případě, že se do věkové
kategorie přihlásí adekvátní množství soutěžních skupin.

A. DISCO DANCE
Charakteristika disciplíny, tance:
-

-

Disco Dance nebo také diskotékové tance jsou charakteristické dynamickým,
pulsujícím a svěžím tancem, který je rytmický a vycházející ze starých
hitových trendů nebo moderní, diskotékové hudby.
Tyto choreografie jsou typické sladěnými pohyby, synchronem, ale také
zrcadlovými nebo stínovými pozicemi.
Takové choreografie jsou posuzovány jako celek, proto není doporučeno
sólových prvků.
Většina sestavy by měla být zachována ve stejném rytmu, tempu. Z tance by
měl být zřejmý prožitek.
Kostýmy nejsou nijak omezené, ale měly by být přiměřeny věku.
Je možno využít rekvizit, ale neměly by být využívány po celou dobu tance.

B. STREET DANCE
Charakteristika disciplíny, tance:
-

Pro Streetové styly je charakteristická hip-hopová hudba, RnB, Break Dance,
House, Funk, Wacking či Lockin‘ apod.
Tyto choreografie jsou typické záseky a zastaveními, také rychlými a hbitými
pohyby či tanečními vychytávkami.

-

Kostýmy nejsou nijak omezené, ale měly by být přiměřeny věku.
Není možno využívat rekvizit ani kulis.

C. SHOW DANCE ART
Charakteristika disciplíny, tance:
-

-

-

-

Do Show Dance Art řadíme tematické choreografie, které využívají technik
baletu, jazzu, scénického a výrazového tance, moderny, přičemž dohromady
vytváření příběh. Není dovoleno využít streetových a diskotékových technik.
Je dovoleno kombinovat taneční styly i tempo hudby. Taneční techniky,
kterých daná choreografie využije, by však měly být v souladu s hudebním
podkladem.
Je důležité, aby byl z choreografie patrný děj, vyjádření nálady, prožitku.
Důležitý je i výraz tanečníků a jejich práce s prostorem.
Kostýmy nejsou nijak omezeny, ale měly by být přiměřeny věku a
v souvislosti s charakterem předváděné choreografie, tedy ve spojitosti
s dějem.
Rekvizity jsou povoleny.

D. STREET DANCE SHOW
Charakteristika disciplíny, tance:
-

-

-

Do Street Dance Show řadíme tematické choreografie, které využívají technik
Hip-Hopu, R’n’B, Funky či House Dance nebo Disco Dance, přičemž
dohromady tvoří příběh.
Choreografie by měla být sestavena na současnou, trendy taneční hudbu,
přičemž je dovoleno kombinovat taneční styly i hudbu.
Hodnocena je originalita a různorodost, ale důležitá je také dějová linka,
prožitek a výraz.
Kostýmy nejsou nijak omezeny, ale měly by být přiměřeny věku a
v souvislosti s charakterem předváděné choreografie, tedy ve spojitosti
s dějem.
Rekvizity i kulisy jsou povoleny.

E. ORIENTÁLNÍ TANCE & BOLLYWOOD
- V přihlášce prosím uveďte, zda budete vystupovat s rekvizitou či nikoliv.
V případě, že bude ve věkové kategorii velké množství skupin, budou
rozděleny podle používání rekvizit (šátky, šály, hůlky, vějíře apod.).
F. MAŽORETKY
G. ZUMBOVÁNÍ
Vyhrazujeme si právo při velkém počtu choreografií věkovou kategorii rozdělit.

Zároveň při malém počtu choreografií sloučit buď věkové kategorie, nebo nejbližší
taneční disciplíny.
Rekvizitou rozumíme: předmět/věc, kterou drží tanečník v ruce, používá ji při tanci,
ale může ji také odložit (deštník, hůlka, šavle, …). Rekvizita může být součástí
kostýmu (šátek, klobouk, křídla…).
Kulisou rozumíme: předmět/věc, který je položen na tanečním parketu a dotváří
celkový dojem z vystoupení, dokresluje prostor a atmosféru. Př.: bedny, umělé
květiny, závěsy, stany, makety…

3. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA, POŽADAVKY NA SKUPINY
Zúčastnit se mohou všechny amatérské dětské a mládežnické taneční skupiny,
studia, soubory při DDM, SVČ či CVČ a ostatních školských zařízeních. Soutěž je
určena také tanečním „crews“, „groups“ a týmům, které na soutěž připraví pódiové
vystoupení zaměřené na tanec.
Možnost ukázat se mají i taneční soubory a skupiny, které začínají a tanečních
přehlídek či soutěží se nikdy nezúčastnily. 
Soutěž je určena především tanečním skupinám, kdy minimální počet tanečníků
ve skupině jsou tři. (Výjimka nastává pouze v případě, že nejpozději týden před
soutěží bude některý ze členů dané choreografie řádně omluven pro nemoc.)
Vedoucí nesmí vystupovat se skupinou.
Za amatérskou skupinu považujeme takovou, která se tanci věnuje na zájmové a
rekreační úrovni, tedy netrénuje několik hodin každý den v týdnu jen pro to, aby
závodně jezdila po soutěžích.
Jedná se tedy o členy kroužků, zájmových útvarů, kurzů…
Pokud si nejste jistí, kontaktujte nás, otázku vyřešíme individuálně. 

4. HUDBA
Z důvodu časové úspory jsme byli nuceni přijmout časová omezení na jednotlivá
vystoupení:
Pro disciplíny Disco Dance, Street Dance, Orientální tance&Bollywood, Mažoretky a
Zumbování je délka jednoho vystoupení maximálně 4 minuty.
Pro kategorie Show Dance je délka jednoho vystoupení maximálně 5 minut.
Každá choreografie musí mít nahrávku na dvou discích. Nahrávka na prvním disku
musí být ve formátu wav (wave). Nahrávka na druhém disku musí být ve formátu
mp3. Používejte prosím klasická CD.
Pro jistotu si prosím připravte skladby ještě na flash disk.

CD musí být označeno: názvem taneční skupiny, názvem choreografie, zařazením
do věkové kategorie a taneční disciplíny (př. A1, D3…) Případně další nezbytné
informace pro zvukaře.
Disky s hudbou musí být zvukaři doručeny dostatečně dopředu před začátkem dané
choreografie!

5. POROTA A HODNOCENÍ
Porota bude složena z trenérů tance; mužů a žen, kteří buď působí, nebo působili
v oblasti tance a hudby.
Porota bude mít nejméně pět členů, jejichž složení se dozví vedoucí skupin týden
před zahájením soutěže.
V den soutěže, před jejím zahájením, se porotci dohodnou s organizátory na
zvoleném předsedovi. Ten pak bude rozhodovat o pořadí skupin v případě stejného
počtu bodů…
Hodnocení poroty je konečné.
Hodnotí se využití prostoru, technické a výrazové zvládnutí tance, hudba,
synchronizace, nápad a originalita kostýmů včetně účesů, celkový dojem, práce
s hůlkou a v neposlední řadě i vhodný výběr tématu pro danou věkovou kategorii…
První tři místa v kategorii obdrží pohár, medaile, diplom a drobnou odměnu.
Nevýherní skupiny obdrží pamětní list.
Skupiny mohou obdržet také Cenu publika, kdy diváci během taneční přehlídky
hlasují pro své oblíbené vystoupení. Výsledky hlasování budou uveřejněny na
webových stránkách DDM, TanceRu a na Facebooku nejpozději do týdne od
ukončení soutěže.

6. STARTOVNÉ
Startovné činí Kč 90,-- za člena v jedné choreografii. Pokud některý z tanečníků
účinkuje ve více choreografiích, za každou další choreografii se ke startovnému
připočítává Kč 30,-.
Taneční skupinu mohou zdarma doprovázet maximálně 2 osoby, tedy vedoucí nebo
odpovědný doprovod účastníků akce.
Startovné se platí přímo na místě, v hotovosti a v českých korunách.
Stůl s prezencí bude u spodního vstupu do haly (prosklené dveře) a bude viditelně
označen. Prezence bude probíhat celý den, od cca 08.00 hod (před soutěží bude
upřesněno). Není tedy nutné dorazit na zahájení soutěže, ale žádáme Vás, abyste
dorazili s dostatečným časovým předstihem. Ihned po příjezdu se ohlaste
pracovníkům DDM.

Vstupné pro veřejnost činí Kč 60,--/osobu. Děti do 5-ti let zdarma. Vstup pro
veřejnost je z horní části haly, od Zimního stadionu.

7. OBECNÁ USTANOVENÍ
- Všichni přihlášení obdrží do 22. února 2015 předběžný harmonogram. Do 27.
února pak platný harmonogram, přičemž následně už nebude možné provádět
změny.
- Upozorňujeme soutěžící, že v jedné kategorii může startovat jedna organizace
s několika sestavami. Při hodnocení se na vysílající organizaci nebude brát zřetel,
tzn., že na prvních třech místech se může umístit jedna organizace, pokud jejich
výkony budou lepší, než výkony jiných organizací.
- Propozice a všechny ostatní zaslané pokyny, jsou pro všechny účastníky závazné a
jejich porušení může být důvodem k diskvalifikaci, popř. účasti mimo soutěž.
- Podrobné pokyny týkající se obuvi, průběhu soutěže, šaten apod. obdrží přihlášené
skupiny spolu s předběžným harmonogramem, tj. 22. února 2015.
- Prostorové zkoušky pro zájemce budou probíhat od 8.00 – 09.00 hodin,
neorganizovaně. Slouží pouze pro seznámení se s prostorem, nikoliv pro nácvik
choreografie.
- Soutěž bude řazena stejně, jako v loňském roce, a sice dle disciplín, nikoliv dle
věkových kategorií.
- V průběhu celé soutěže zodpovídají za účastníky jejich vedoucí, popř. jmenovaný
doprovod skupiny.
- Pořádající organizace neručí za majetek účastníků soutěže. Soutěž proběhne
v největších možných prostorech, které Zlín nabízí, ale i tak budeme omezeni
množstvím šaten, které dostaneme k dispozici. Z toho důvodu apelujeme na
soutěžící, aby si na akci nebrali cenné věci nebo si je uschovali u svých vedoucích.
Děkujeme za pochopení.
Pracovníci DDM Astra budou viditelně označeni tričky s logem DDM nebo
visačkou. Pohybovat se budou po celé hale i venku, kde budou koordinovat
pohyb, hlídat prostory, apod.
Výsledky – umístění jednotlivých choreografií obdrží vedoucí e-mailem v co
nejkratší době od ukončení soutěže. Prosíme Vás o trpělivost. 

8. SPONZOŘI

