
 

 

 

 

POHÁROVÁ SOUTĚŽ TANEČNÍCH SKUPIN 

VYHLAŠOVATEL Pohyb Praha z.s., Pražského 661/40., 152 00 Praha 5 

POŘADATEL hb Dance taneční škola ve spolupráci s Pohyb Praha z.s.  

SPOLUPOŘADATEL  

TERMÍN SOUTĚŽE  19. května 2019 

MÍSTO SOUTĚŽE  

Sportovní hala Radotín, U starého stadionu 1585/9, 

Praha 5-Radotín, na konci propozic naleznete mapku, 

parkování je přímo za halou 

KONTAKTNÍ OSOBA 
Hana Bartošová-ředitelka a umělecká vedoucí hb Dance 

taneční škola 

VEDOUCÍ SOUTĚŽE Hana Bartošová, telefon 606 630 913 

ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. května 2019 

přes webové stránky www.hbdance.cz. Zde na 

home stránce v dolní části naleznete hb Dance 

cup. Při otevření stránek i proklik na on-line 

přihlášení.  

Zde je přímo proklik na on-line přihlášení 

https://www.hbdance.cz/hbdance-cup 

Hana Bartošová 

Pražského 661/40 

152 00 Praha 5 

 

http://www.hbdance.cz/
https://www.hbdance.cz/hbdance-cup


 

 

                                                           

                     

 

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK - STARTOVNÉ 
100 Kč/ tanečník /disciplína – děti a junioři 

120 Kč/ tanečník - dospělí 

VSTUPNÉ 

100 Kč 

děti do 5 let zdarma 

děti do 10 let, studenti a důchodci 80 Kč 

(sleva bude poskytnuta pouze po předložení průkazu) 

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE Soutěž bude zahájena v 11:00 hodin 

UKONČENÍ SOUTĚŽE Předpokládaný konec soutěže je 18:00 hodin 

ODBORNÁ POROTA 

 Tomáš Haas-tanečník, lektor, choreograf, Martina 

Drašarová (Pirná) – tanečnice, lektorka, choreografka, 

Lída Fišrová – tanečnice, lektorka a choreografka 

Beethoven DC Chomutov, Veronika Bogdaničová  - 

lektorka a choreografka, Svatava Kobzová – tanečnice, 

lektorka a choreografka, Kateřina Káka Kvasnicová – 

tanečnice, choreografka, trenérka 

MODERÁTOR David Lajpert 

PROSTOROVÉ ZKOUŠKY neorganizované 9:00 – 10:45 hodin  

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ hodin 8:30 – 10:00 hodin 

                                                   

Při prezenci odevzdejte své označené CD na každé vystoupení zvlášť. Použijte klasická CD a nepoužívejte datová CD a MP3CD.Na obalu musí 

být uveden, kolektiv, názvem vystoupení, čas, zvolená disciplína a věková kategorie. 

Časový harmonogram: časový harmonogram zašleme na Vaši emailovou adresu cca 4 dny před zahájením soutěže. Hudební doprovod posílejte 

na emailovou adresu  hudebnimix@gmail.com 
Pořadatel neručí za věci v šatnách, proto si cenné věci na soutěž neberte s sebou. Případně si je uschovejte u Vašeho vedoucího.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Účastnická pravidla, věkové rozdělení, taneční kategorie, přihlášku a organizační věci naleznou všichni zájemci o 

účast na soutěži níže!!! 

 

 

 

Všeobecná pravidla 

Hudba 

Hudební doprovod posílejte na emailovou adresu  hudebnimix@gmail.com s označením kategorie, disciplíny, názvem nahrávky. 

Porota přihlíží i ke kvalitě hudební nahrávky. Soutěžnímu kolektivu se doporučuje mít s sebou na soutěž ještě jednu rezervní 

nahrávku na USB.  

Taneční plocha 

Taneční plocha je 12x12 metrů. Kolem celého tanečního prostoru bude vyznačená ochranná zóna, široká nejméně 1 metr. Taneční 

povrch je černý baletizol. 

Prostorové zkoušky 

Prostorové zkoušky pro zájemce probíhají neorganizovaně bez hudebního doprovodu podle propozic.  

Zvedané figury 

Zvedané figury jsou v dětské věkové kategorii zakázány. 

Kulisy, rekvizity, případně náčiní 

Použití kulis a rekvizit je povoleno pouze určených disciplínách. Světelné a hořící rekvizity jsou zakázány. Kulisou se rozumí 

věc, která je umístěna na taneční ploše a dotváří prostor a atmosféru. Rekvizitu drží soutěžící v ruce, popřípadě je součástí 

kostýmu. Tanečník s ní tančí, může ji však odložit. Náčiní je použito se skladbách, kde se s ním cvičí. Většinou je cvičenec drží 

v ruce a může je tedy i odložit. 

Osvětlení taneční plochy 

V hale bude osvětlení jednotné pro všechny formace. 

Věkové kategorie 

1. Mini:          do 8 let  (průměr 8,1 let) 

2. Děti:            8 - 11 let (průměr do 11,5) 

3. Junioři:       11 – 15 let (průměr do 15,5) 

4. Dospělí:      15 a více let (průměr 15,6 a výše) 

5. Dospělí 2:   26 a více let 

Nadpoloviční většina tanečníků musí být z dané věkové kategorie. Aritmetický průměr tanečníků se nezaokrouhluje. Průměr platí 

na jedno desetinné místo. V daném kolektivu mohou tančit starší i mladší tanečníci.  

Zařazení do jednotlivých kategorií se určuje podle aritmetického průměru všech soutěžících. 

Výkonnostní kategorie 

1.   HOBBY – tato kategorie je určena především pro začínající tanečníky (tančící 1 až dva roky), tanečníci tancující pouze 

v kategorii hobby na soutěžích CDO a TSR základní liga.  

mailto:hudebnimix@gmail.com


 

 

2. PROFI  - tato kategorie je určena pro kolektivy, které se pravidelně účastní soutěží a trénují více jak 2 roky a vícekrát 

v týdnu. 

 

V případě, že porota přeřadí choreografii z HOBBY do PROFI, bude tato choreografie startovat ještě jednou v kategorii 

PROFI. 

Disciplíny 

Hobby A      kategorie mini – vše 

Hobby B       diskotékový tanec 

Hobby C       hip hop/street 

Hobby D1       taneční show vše 

Hobby F       dospělí 2 

Profi A         kategorie mini - vše 

Profi B       diskotékový tanec 

Profi C       hip hop/street 

Profi D       taneční show street a disco 

Profi E taneční show art, speciální párové tance a ostatní 

 

 

A    MINI KATEGORIE                                                                HOBBY I PROFI 

Charakteristika tance: V této kategorii mohou být předvedeny různé taneční styly, kterých tanečníci mohou využít i v jednom 

vystoupení. Hodnotí se především úroveň základní pohybové průpravy, nápaditost a soulad celé choreografie.  

Hudba: vlastní nahrávka 

Počet tanečníků: mini A    6 – 24 

Délka vystoupení 1:30 – 3:00 min. 

Rekvizity a kulisy jsou povoleny. 

Zvedné figury jsou zakázány. 

 

B     DISKOTÉKOVÉ TANCE                                                         HOBBY I PROFI 

Charakteristika tance: pulzující, rytmické kontrakce a uvolnění vycházející ze stylu tance na současnou moderní hudbu a hitové 

trendy. Hodnotí se taneční originalita, různorodost, využití synchronizovaných pohybů, stínových postavení, kaskád, zrcadlových 

pozic a také prožitek a výraz. V choreografii je možné zařadit maximálně 30 sekund jiného tempa nebo ticha. Formace budou 

posuzovány jako celek, sóla jsou povolena, ale nesmí dominovat. Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý 

vkus. Kostým by měl evokovat charakter předváděné choreografie.  

Zakázané figury: akrobatické a zvedané figury ve všech věkových kategoriích. 



 

 

Hudba: vlastní nahrávka 

Počet tanečníků 6 – 30 

Délka vystoupení 2,30 – 3:30 min. 

Rekvizity a kulisy jsou zakázány. 

 

 

 

C     HIP HOP/STREET                                                                          HOBY I PROFI 

Charakteristika tance: charakter zahrnuje různé nové taneční styly na hudbu ve stylu hip hop. Povolen je electric boogie a break 

dance. Tyto styly však nesmí dominovat. Hodnotí se především různorodost, originalita a výraz. Pohybová náročnost je vysoce 

oceňována. Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus. Kostým by měl evokovat charakter předváděné 

choreografie.  

Hudba: vlastní nahrávka 

Počet tanečníků 6 – 30 

Délka vystoupení 2,30 – 3:30 min. 

Rekvizity a kulisy jsou zakázány. 

 

D      TANEČNÍ  SHOW VŠE                                                                          HOBBY 

Tanečníci mohou předvést danou taneční techniku v jakémkoliv stylu. Můžete využít taneční techniku v čisté formě nebo 

v kombinaci více stylů. Zvolená taneční technika musí korespondovat s hudební předlohou. Show představení by měla být 

postavena na příběhu, myšlence. Show znamená „podívaná“. Hodnotí se tedy v této kategorii i „podívaná“ pro diváky, především 

různorodost, originalita, využití hudební předlohy, dějová linka, využití taneční plochy, pohybová náročnost a prožitek, výraz. 

Nezvládnutí zvedaných figur či jejich nedokonalé provedení bude záporně zohledňováno. Povolené a doporučené figury a 

pohyby: akrobacie, zvedané figury. Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus. Kostým by měl evokovat 

charakter předváděné choreografie. 

V kategorii děti jsou zvedané figury zakázány. 

Hudba: vlastní nahrávka 

Počet tanečníků 6 – 30 

Délka vystoupení 2,30 – 3:30 min. 

Rekvizity a kulisy doporučeny. 

 

 

D      TANEČNÍ  SHOW STREET DANCE A DISCO DANCE                          PROFI 

Tanečníci mohou předvést danou taneční techniku ve vybraném stylu. Můžete využít taneční techniku v čisté formě nebo 

v kombinaci. Zvolená taneční technika musí korespondovat s hudební předlohou. Show představení by měla být postavena na 

příběhu, myšlence. Show znamená „podívaná“. Hodnotí se tedy v této kategorii i „podívaná“ pro diváky, především různorodost, 

originalita, využití hudební předlohy, dějová linka, využití taneční plochy, pohybová náročnost a prožitek, výraz. Nezvládnutí 

zvedaných figur či jejich nedokonalé provedení bude záporně zohledňováno. Povolené a doporučené figury a pohyby: akrobacie, 



 

 

zvedané figury. Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus. Kostým by měl evokovat charakter 

předváděné choreografie. 

V kategorii děti jsou zvedané figury zakázány. 

Hudba: vlastní nahrávka 

Počet tanečníků 6 – 30 

Délka vystoupení 2,30 – 3:30 min. 

Rekvizity a kulisy doporučeny. 

 

E      TANEČNÍ  SHOW ART A SPECIÁLNÍ PÁROVÉ TANCE                        PROFI 

Tanečníci mohou předvést danou taneční techniku ve vybraném stylu. Můžete využít taneční techniku v čisté formě nebo 

v kombinaci. Zvolená taneční technika musí korespondovat s hudební předlohou. Show představení by měla být postavena na 

příběhu, myšlence. Show znamená „podívaná“. Hodnotí se tedy v této kategorii i „podívaná“ pro diváky, především různorodost, 

originalita, využití hudební předlohy, dějová linka, využití taneční plochy, pohybová náročnost a prožitek, výraz. Nezvládnutí 

zvedaných figur či jejich nedokonalé provedení bude záporně zohledňováno. Povolené a doporučené figury a pohyby: akrobacie, 

zvedané figury. Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus. Kostým by měl evokovat charakter 

předváděné choreografie. 

V kategorii děti jsou zvedané figury zakázány. 

Hudba: vlastní nahrávka 

Počet tanečníků 6 – 30 

Délka vystoupení 2,30 – 3:30 min. 

Rekvizity a kulisy doporučeny. 

 

E     DOSPĚLÍ 2 – VŠE                                                                                     HOBBY 

Charakteristika tance: tanečníci mohou předvést jakékoliv techniky. Hodnotí se především různorodost, originalita, pohybová 

náročnost, prožitek a výraz. Povolené figury a pohyby: akrobacie, zvedané figury. Hodnotí se v této kategorii i „podívaná“ pro 

diváky.  Oblečení a obutí: Není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus. Kostým by měl evokovat charakter předváděné 

choreografie, tedy v orientálním stylu.  

Hudba: vlastní nahrávka 

Počet tanečníků 6 – 30 

Délka vystoupení 2,30 – 3:30 min. 

Rekvizity a kulisy doporučeny. 

 


