5.4.2020 – 10. ROČNÍK TANEČNÍ SOUTĚŽE
THE BEST DANCE CUP 2020
BEST DANCE CUP 2020

Dům kultury, Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
Akci podpořilo město Žďár nad Sázavou www.zdarns.cz
Bude se na Vás těšit speaker OTEC MIREC a DJ Jasty!
Nejpozději do 1.3. 2020 je nutné vytvořit uživatelský účet celého týmu na
www.bestdancecup.cz. CHOREOGRAFIE, SOLA, DUA A BATTLE registrujete ve svém
účtu nejpozději do 15.3.2020, EDITOVAT LZE DO 31.3.2020!
* JMENNÝ SEZNAM tanečníků (do 15.3. 2020) vkládáte ve svém účtu ke každé
formaci stejně jako HUDBU (nejpozději do 1.4. 2020). Později již vás systém
k vložení nebo editaci nepustí. Z organizačních důvodů nebude možné pozdější
změny provádět ani manuálně, v případě potíží je nutné nám dát vědět na
uvedené kontakty.
NOVĚ! POKYNY K PLATBĚ!
Letos jsme vzhledem k velikosti a nákladnosti soutěže přistoupili k platbě dopředu ale
neplatíte další starty ve formacích! Za každého tanečníka zaplatíte 150 Kč startovné a i
když vystupuje vícekrát, částka se již nenavyšuje (pozor, v kategoriích solo/duo/battle
se stále platí z organizačních důvodů každý start)
DOPŘEDU SE PLATÍ POUZE FORMACE!
Sola, dua a Battle se hradí na místě, nicméně je nutné dodržet termíny registrací i
případných rušení startů kvůli kapacitě. Upozorňujeme, že pokud se nahlásíte na
sola/dua/battle a nepřijedete bez storna, bude Vám částka dofakturována.
Pokud vám onemocní jednotlivci z formace, startovné bohužel není možné vracet (se
všemi se víceméně známe, pokud by nastala situace, kdy vám onemocní více jak 20%
skupiny, nebo jiná obdobně závažná pohroma, určitě se prosím se mnou spojte a
domluvíme se na nějakém řešení…).
Termíny jsou uvedeny níže v textu, snažili jsme se je nastavit, pokud možno, co
nejvstřícněji a zároveň organizačně schůdně. Prosím pamatujte, že REGISTRACÍ SE
ZAVAZUJETE K DODRŽENÍ TĚCHTO PODMÍNEK!
TERMÍN ÚHRADY: nejpozději 15.3. je nutné mít vložené registrace a jmenné seznamy
tanečníků. OD 20.2. SE VÁM V SYSTÉMU OBJEVÍ ZÁLOŽKA PLATBA s kalkulačkou
startovného, která vám vygeneruje na email objednávku s přesnou částkou k zaplacení.
Splatnost faktury je 7 dní, pokud nebude faktura uhrazena nejpozději 22.3. 2020 bude
uvolněno místo dalším zájemcům, na které se nedostalo. V SYSTÉMU BUDOU
K PŘEČTENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY I PODMÍNKY K GDPR.

STORNO:
Storno před termínem vystavování faktur (20.3.2020) je bez poplatků.
V případě storna od 20.3. 2020 storno poplatek 20%, při čemž storno OD 28.3.2020 a
později již neproplácíme zpět!
Děkujeme za pochopení…
Kategorie úrovně:
F. FORMACE:
startovné: 150,-/osoba za všechny starty
Taneční úroveň u formací v letošním roce nebudete vybírat vy, ale bude je řadit systém,
podle počtu a délky tréninků u každé přihlášené formace. Kritériem pro řazení bude i
účast týmu na postupových závodech TSR, CDO atp. Informace budou po minulých
zkušenostech ověřovány. U sola, dua a battlu je taneční úroveň pouze jedna.
Podrobnější časový harmonogram bude zveřejněn nejdéle 28.3.2020 ve Vašem
uživatelském účtu. Ostatní podmínky stejně jako u formací – vyhrazujeme si právo popř.
sloučit soutěžní kategorie.
Věkové kategorie:
0. Předškolní: Děti do 7 let (průměr do 6,9)
1. Děti: 8 – 11 let (průměr do 11,2)
2. Junioři: 11 – 14 let (průměr do 14,9)
3. Hlavní: 15 -25 let (průměr do 24,9)
4. Senioři: 26 let a více
V případě jakýchkoli diskutabilních či matoucích situací kontaktujte pořadatele
•
•
•
•
•

Věk tanečníka se bere dle věku dosaženého v roce konání soutěže
Za správné zařazení týmu do věkové kategorie zodpovídá vedoucí týmu.
Organizátor si vyhrazuje právo zkontrolovat věk tanečníků dle kartiček zdravotní
pojišťovny
Při špatném zařazení bude tým přeřazen! Porotci mají právo přeřadit do jiné taneční
nebo zkušenostní kategorie
Organizátor si vyhrazuje právo sloučit kategorie při malém obsazení
Soutěžní kategorie:
A. Show dance – choreografie bez rozdílu taneční techniky využívající rekvizity a kulisy,
provedením a
náladou vytvářejí show. (klade se důraz na kostýmy a celkový příběh nebo námět
vystoupení)
B. Street show dance – choreografie taneční techniky HIP HOP A STREET DANCE
využívající rekviziti a kulisy, které provedením a náladou vytvářejí show. Klade se důraz
na kostýmy, děj, celkový příběh a námět vystoupení.
C. Hip Hop – choreografie využívající současné trendové taneční styly (hip hop, break
dance,

lockin´, R´N´B, house, Vogue, Dancehall atp) – klade se důraz na techniku. Kulisy a
rekvizity zakázány.
D. Dancehall a hip hop – vzhledem k tomu, že se rozšířil trend Dancehallu
kombinovaný s hiphopem, vytvořili jsme možnost samostatné kategorie (pokud se
nenaplní, bude připojena k Hip Hopu).
E. Moderní tanec a Disco – choreografie využívající techniky – disco, aerobic, moderní
tanec – styly, které si zakládají především na tempu, určitém celkovém nádechu.
Rekvizity povoleny, kulisy zakázány.
F. Parketové kompozice a scénický tanec – choreografie využívající techniky – jazz,
klasika, scénický tanec – styly, které si zakládají především na hudebním, tanečním a
estetickém cítění. Rekvizity povoleny, kulisy zakázány.
F. Dancehall a hip hop – vzhledem k tomu, že se rozšířil trend Dancehallu kombinovaný
s hiphopem, vytvořili jsme možnost samostatné kategorie (pokud se nenaplní, bude
připojena k Hip Hopu).
V případě nedodržení podmínek dané věkové či soutěžní kategorie – včetně úrovně,
bude vystoupení přesunuto porotci.
Rekvizita
je věc, kterou tanečník při tanci bere do ruky, tančí s ní, odkládá ji na
parket (např. deštník,
Kulisa
je věc, která dotváří prostor, ale brání části diváků ve výhledu na parket
(např. stojany se
hůlka, židle, nebo součást kostýmu.závěsy, krabice)

•

•
•

•
•

BATTLE: Kategorie: A – Hip hop 1vs1, B – Hip Hop 2vs2, C – Hip Hop crew vs. crew
Děti, Junioři, Hlavní a Senioři (15 let a více)
startovné: 150,-/osoba
Rozlosování těsně před battlem, kategorie 1 vs. 1 a 2 vs. 2 a crew vs. Crew (do 3-6 osob)
porota hned určí postupujícího do dalšího kola. První dvě místa získají diplom a cenu.
TANEČNÍ HUDBA může zaznít klasická Hip Hopová, nebo House dance (nikoli Funky).
DUA: Kategorie: A – Hip hop, B – Disco, C – ART/scénický
Děti, Junioři i Hlavní (15 let a více)
startovné: 150,-/osoba
Délka choreografie 1:00
Tanec na hudbu vybranou organizátorem, dvojice vystupují po sobě, po vystřídání 5-ti
párů nastupuje všech 5 párů na posledních 20 vteřin
SÓLA: Kategorie A – Hip hop, B – Disco C – ART/scénický
Děti, Junioři, Hlavní (15 let a více)
startovné: 150,-/osoba
Délka choreografie 1:00
Tanec na hudbu vybranou organizátorem, tančí 5 tanečníků 50 vteřin, na konci všichni
dohromady

•
•
•

Při větším počtu účastníků (více jak 10) postup 6-ti tanečníků do finále
Finále na hudbu vybranou organizátorem
pořadatel si vyhrazuje právo zrušit či sloučit málo obsazené kategorie, informace a
startovní listiny budou zaslány nejpozději do 28.3.2020

—————————
Časový harmonogram:
prezence týmů od rána 7:03 až do 16:00
HLAVNÍ SÁL
07:30 prezence
08:00 slavnostní zahájení soutěže a představení poroty,
08:30 kategorie basic od předškolních až po hlavní
11:30 představení poroty pro kategorie profi
12:00 kategorie Advanced od předškolních až po seniory 15:30 Battle 1 vs. 1 Finále
junioři, hlavní a senioři
15:50 Finále Hip Hop sóla a dua, disco sóla a dua
17:00 kategorie Masters od dětí až po seniory
19:00 předpokládaný závěr soutěže
VEDLEJŠÍ SÁL
08:30 sóla art/ scénický tanec děti – hlavní
09:00 dua art/scénický tanec děti – hlavní
10:00 sóla Hip Hop děti – hlavní
10:30 dua Hip Hop děti – hlavní
11:00 sóla Disco děti – hlavní
12:00 dua Disco děti – hlavní
13:00 Battle 1 vs. 1 záklaní kola
14:00 vyhlášení postupujících do finále
15:00 Battle crew vs. crew
PŘESNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZAŠLEME NEJDÉLE 28.3.2020!
•
•
•
•

•

•

Podmínky soutěže:
Minimální poč. tanečníků v týmu – 3, maximální počet tanečníků v týmu – 30
Věková prostupnost v týmu max. 20%
Délka skladby max. 4 min. Po přesáhnutí bude skladba zastavena. Možnost výjimky u
show dance
FORMACE A JEDNOTLIVCE nutno registrovat nejdéle do 20.3.2019 !!!! Battle lze
registrovat i na místě, JE ZDE VŠAK RIZIKO, ŽE BUDOU BATTLE JIŽ OBSAZENY. Pak
nelze vyžadovat účast na battle.
Pro jistotu – s sebou ještě hudba na CD nebo flash discu (formát mp3), pouze
aktuální skladba.
V jednotlivých kategoriích bude max. 20 choreografií. Při více než 12 choreografií (tzn.
od 13-ti
choreo a výše) bude semifinále, ze kterého postoupí 5 týmů do finále. Vyhlášení
výsledků
semifinále bude neprodleně po sečtení bodového hodnocení poroty.
Z kapacitního a časového hlediska bude celkový počet max. 100 choreografií v soutěži.

•
•
•

V jedné věkové a zároveň soutěžní kategorii může mít jeden tým více choreografií.
V případě, že by na prvních třech místech byly obě sestavy, dostanou jednu cenu za obě
choreo, aby byl prostor i pro ostatní soutěžící. Děkujeme za pochopení
V případě odstoupení se budou přijímat náhradníci. Rozhoduje datum zaslání
REGISTRACE.
Věnujte, prosím, těmto propozicím a podrobným organizačním pokynům maximální
pozornost!
Startovné:
FORMACE: 150,- Kč na každého soutěžícího, i pokud soutěží vícekrát
SÓLA, DUA A BATTLE: 150,- Kč za každého soutěžícího A ZA KAŽDÝ START!
Vstupné: 2 vedoucí soutěžního týmu mají vstup zdarma, další doprovod-rodiče,
kamarádi,… mají klasické
Vstupné: do 6 let – zdarma, od 6 let – 50 ,- Kč
Hodnotit se bude:
technika provedení pohybů, obtížnost prvků, jednotnost provedení,
dynamika,
soulad s hudbou,využití a zvládnutí prostoru, celkový dojem,
nápaditost (účes,kostýmy, hudba, pohoda, úsměv), originalita
Odměny:
formacích

Plakety – pro 1., 2. a 3. místo ve všech soutěžních kategoriích ve
Medaile – pro každého člena týmu, který se umístí na 1.-3. místě
ve všech soutěžních kategoriích
Spousta dalších cen pro všechny vítězné týmy a jednotlivce

Uzávěrka registrace je 15. března,
editovat lze je do 28. března 2020.
případné dotazy zasílejte mailem na adresu: POZOR NOVĚ
info@bestdancecup.cz

Podrobné organizační informace a pokyny:

1) Občerstvení: Přímo v místě konání budou k dispozici skvělí kluci z Numbery, teplé i
studené
občerstvení (párky v rohlíku, hranolky) bagety, sladké mlsky a pití.
2) Obuv: Do prostor konání soutěže (kulturní dům – parkety) vstup pouze
v přezůvkách (cvičební obuvi,
taneční obuvi s měkkými podrážkami, která nepoškrábe, ani nezačerní podlahu). Děkuji
za zodpovědný přístup.
3) Startovné: podle zaplacené faktury dostanete určitý počet náramků. Hotově se
budou platit případně dohlášená sola a dua, a battle. Prosím o souhrn všech tanečníků
těchto kategorií, pokud patří k jednomu týmu nebo taneční škole (aby neplatili každý

zvlášť). Urychlí to prezenci.
Všichni vedoucí budou mít u sebe kartičky zdravotní pojišťovny soutěžících pro
kontrolu dat narození dětí a kvůli možnému úrazu. Vstupné pro 2 vedoucí – zdarma.
Rodiče a fanoušci mají vstupné jako hosté (viz výše).
4) Hudba: musí být vložena do vašich registrací včetně jmenného seznamu tanečníků
nejpozději do 1.4.2020. NEJPOZDĚJI!
Dále doporučujeme mít u sebe pro jistotu flash disk, musí být označen názvem týmu,
názvem skladby a zřetelně věkovou i soutěžní kategorií (soubory ve formátu: kategorie,
úroveň, věk, styl, název skupiny, název vystoupení.mp3).
5) Bezpečnost: dohlédněte na to, aby děti neměly zbytečné cennosti a, dodržovaly
bezpečnostní pokyny. Pořadatel nezodpovídá za případné ztráty. Hlídejte si své dětiaby
nelezly v druhém patře po zábradlí a podobně nebezpečných místech. Takto chceme
předejít případným nepříjemnostem a úrazům. V prostorách, prosím, zachovávejte
pořádek a čistotu, neničte vybavení. Za každý tým zodpovídá jeho vedoucí!! Než
opustíte prostor (šatnu),
před odjezdem domů, je třeba zkontrolovat, zda je vše v pořádku.
!!! Pořadatel nezodpovídá za úrazy vzniklé při riskantních pozicích při
tanci! V případě jakéhokoli úrazu nebo nevolnosti kontaktujte někoho z pořadatelů, po
celou dobu soutěže bude přítomen zdravotník.
6) Ohleduplnost: žádáme všechny soutěžící, aby nepřebíhali přes taneční parket, před
ním i za ním v době, když tančí jiný tým. Dále prosíme o respektování vymezeného
tanečního prostoru a uličky pro příchod vystupujících na taneční parket (tzn. zbytečně
nezaclánět, nesedat si více do tanečního prostoru apod.). Pro diváky bude vyhrazen
dostatečný prostor. Týmy, které budou na řadě se svým vystoupením, budou mít
možnost se připravit (nachystat si kulisy, seřadit se, apod.) v určeném prostoru vedle
tanečního parketu tak, aby
nenarušovaly právě vystupující soutěžní tým.
7) Využití prostor: soutěžící se mohou pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách
Kulturního domu. Vedoucí týmu dohlédnou na to, aby děti nepřelézaly ohraničené
prostory a udržovaly čistotu a pořádek. Kuřáci
budou mít vyhrazený prostor na kouření. Mimo tento prostor platí v celém areálu přísný
zákaz kouření!!!
Pro kulisy a rekvizity bude vyhrazen prostor vedle tanečního parketu.
8) Startovní listinu a časový harmonogram obdržíte v týdnu před soutěží.
Pořadatelé soutěže budou mít na sobě trička POŘADATEL. Budou vám nápomocni, když
budete něco potřebovat.
9) registrací a účastí v soutěži dáváte automatický souhlas se zpracováním
osobních dat vašeho tanečního týmu (data narození, jména). Zároveň udělujete
souhlas s použitím případných pořízených fotografií jako záznamu ze soutěže na
veřejných sítích.

Těšíme se na vás!

