PROPOZICE TANEČNÍ SOUTĚŽE
17. ročník DANCE CUP Osek
Pořadatel:

Dům dětí a mládeže Osek

Termín soutěže:

sobota 19. ledna 2019, 9.30 hod.

Místo soutěže:

tělocvična ZŠ Osek, Hrdlovská ul.

Vedoucí soutěže:

Lenka Říhová – tel. č. 733 126 152

Porota:

3 - 5 členů (tanečníci, zástupce města, zástupce DDM,
zástupce dětí)

Věkové kategorie:
I. mateřinky
II. děti
III. junioři
IV. hlavní kategorie

do 6 let
7 let - 11 let
12 let - 15 let
od 16 let

(průměr do 6,4)
(průměr do 11,4)
(průměr do 15,4)

Aritmetický průměr se nezaokrouhluje a platí první desetinné místo. V kolektivu
mohou tančit starší i mladší tanečníci – musí být ovšem zachován stanovený
průměr.
Taneční kategorie: 1. HIP HOP, STREET DANCE, BRAKE DANCE
2. DISKO formace, SHOW formace
3. Mažoretky
4. Ostatní tance (country tance, lidové tance, scénické
tance, břišní tance atd.)
- tato kategorie může být rozdělena do dalších
podkategorií dle počtu přihlášených skupin
Ve všech tanečních kategoriích jsou povoleny rekvizity.
Minimální počet souborů v jednotlivých tanečních kategoriích (dle věku) je
stanoven na 3. V případě, že tato podmínka nebude dodržena, vyhrazuje si
pořadatel právo sloučit taneční kategorie.
Soutěžní disciplíny:
Bez omezení (soutěží se dle věkových a tanečních kategorií) – je možné
vystupovat ve všech druzích tanců (např. scénický, lidový, country, HIP HOP,
taneční aerobic atd.). Minimální počet účastníků v souboru je stanoven na 4.
 soutěží se v 1 tanci
 minimální délka tance – 1 min. 30 s.
 maximální délka tance – 5 min.
Tradičně budeme v letošním ročníku opět vyhlašovat MISS Dance CUP 2019
v každé věkové kategorii.
Hudební nahrávka:
Nahrávku je nutné zaslat emailem nejpozději do 14. 1. 2019. Nahrávka musí
být pojmenována názvem soutěžního vystoupení!
Nahrávku si přivezte i na soutěže – CD, flash disk (nejlépe ve formátu
*.mp3).

Účast v soutěži:
Členové tanečních souborů z DDM v našem regionu i mimo něj a ostatní zájemci.
1 účastník může vystupovat max. ve dvou soutěžních vystoupeních.
Kapacita soutěže – max. 40 soutěžních vystoupení. Rozhoduje datum
doručení kompletní přihlášky (vč. jmenného seznamu)!
Startovné:

30 Kč za účastníka/1 soutěžní vystoupení, vedoucí
souboru vstup zdarma.

Vstup pro diváky:

20 Kč za osobu.
Vzhledem k místu konání soutěže nelze zaručit místa
k sezení.

Časový harmonogram:
08.00 hod.
08.15 hod. – 09.15 hod.
09.30 hod.
14.00 hod. – 15.00 hod.
Poznámka:

otevření prostor pro soutěžící (prosíme
o dodržení tohoto času, dříve nebudete puštěni)
prezence
zahájení soutěže
předpokládaný konec vč. vyhlášení (dle počtu
přihlášených)

Jednotlivé věkové kategorie budou vyhodnoceny vždy po ukončení
dané věkové kategorie.

Prostory:
Tělocvična ZŠ Osek, Hrdlovská ul. – vchod od jídelny (zelená brána – ul.
Vrbenského) – www.mapy.cz.
Povrch – parkety – nutné přezutí soutěžících, doprovodu i diváků. Nesmí
být obuv, která dělá čmouhy!
Ostatní:
Pitný režim pro soutěžící bude zajištěn. Možnost zakoupení kávy, čaje,
minerálky, bagety nebo sušenky.
GDPR:
Osobní údaje účastníků nebudou poskytovány třetím osobám.
Přihlášky vč. jmenného seznamu:
Nejpozději do 14. 1. 2019 emailem ddmosek@volny.cz nebo písemně na adresu:
DDM Osek, Dolnonádražní 269, 417 05 OSEK.
DŮLEŽITÉ: Jmenný seznam soutěžících s daty narození a věkem je nutné
posílat již s přihláškou. Případné změny se nahlásí u prezence v den konání
soutěže.

Těšíme se na Vás 

Lenka Říhová
vedoucí soutěže

