DDM Pastelka

Uherský Ostroh

DDM Pastelka Uherský Ostroh, příspěvková organizace, vyhlašuje 11. ročník amatérské taneční soutěže

23. 4. 2017 v Uherském Ostrohu

Termín soutěžní přehlídky: v neděli 23. 4. 2017
Místo konání: Sportovní hala Uherský Ostroh
Prezence: 9:00 – 10:00 hod.
Pro případné zájemce o pódiové zkoušky je vyhrazen čas 9.00 – 10.00 hod..
Začátek soutěže: 10:00 hod.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 14. 4. 2017! Do přihlášky uveďte, zda jsou v choreografii použity
taneční pomůcky např. vějíře, šátky aj..
(Přijatou přihlášku potvrdíme. V případě, že Vám do týdne od zaslání přihlášky nepřijde potvrzení
o jejím přijetí, kontaktujte nás na tel.: 775 582 885.)

Startovné: 80 Kč za každého člena taneční skupiny (v hotovosti na místě)
Vstupné: děti 20 Kč; dospělí 50 Kč
Trenér doprovázející skupinu má vstup zdarma (1 trenér na skupinu).
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PODMÍNKY ÚČASTI:
Přehlídky se mohou zúčastnit taneční skupiny a dua ze základních škol, DDM, SVČ, středních škol
a ostatních školských zařízení bez taneční pomoci lektorky. Se skupinou ve IV. a V. kategorii může tančit
i jedna lektorka. Soutěž je určena pouze zájmovým skupinám, ne profesionálním tanečnicím.
Počet soutěžících ve skupině minimálně 3 – doporučující maximální počet 15.
Délka vystoupení 2 – 4 min. – v případě překročení časového limitu budou skupině odečítány body.
Z hlediska inspirativnosti soutěže se choreografie z předešlých let nesmějí opakovat. V případě
postupu do národního kola tančí skupina stejnou choreografii jako v krajském kole a ve stejném
složení tanečnic.

Kategorie:
Pro zařazení do příslušné kategorie rozhoduje průměrný věk taneční skupiny/dua v den soutěže.
Za správnost zařazení do kategorie zodpovídá trenér a vysílající organizace.
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie
V. kategorie

- skupiny a dua s věkovým průměrem do 8,49 let
- skupiny a dua s věkovým průměrem 8,50 – 11,49 let
- skupiny a dua s věkovým průměrem 11,50 – 14,49 let
- skupiny a dua s věkovým průměrem 14,50 – 20,49 let
- skupiny a dua s věkovým průměrem 20,50 a více let

Ceny:
V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa a odměněna cenami. Soutěžící, kteří se neumístí
na prvních pozicích, obdrží drobné dárky.
Taneční skupiny/dua nemohou nastoupit do soutěže bez řádně odevzdané přihlášky, prezence a platby
startovného.
Trenér zodpovídá za dobrý zdravotní stav soutěžících.
Kritéria hodnocení a postupu:
technika provedení
výraz a vzhled
originalita choreografie
synchronizace, nasazení
celkový dojem
náročnost prvků
Do národního kola soutěže Světlo orientu postupují skupiny a dua umístěná v krajském kole na prvních
třech místech. V případě, že se postupující skupina nebude chtít národního kola zúčastnit, může organizátor
za svůj kraj poslat další taneční skupinu v pořadí.
Národní kolo Světla orientu se koná 21. 5. 2017 v Uherském Ostrohu. Přihlášky do národního kola posílejte
do 12. 5. 2017.
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Organizátoři krajských kol zašlou na e-mail (viz níže) výsledkovou listinu a přihlášky postupujících skupin
a duí organizátorům národního kola.
Informace:

DDM Uherský Ostroh, náměstí Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: 775 582 885
www.ddmpastelka.cz
Kontaktní osoby: Mgr. Bc. Eva Hlůšková, Miroslava Veselá
e–mail: reditelka@ddmpastelka.cz

Přihlášky posílejte na výše uvedený e-mail nebo adresu.
Hudba:
Hudbu prosím zašlete předem - současně s přihláškou, a to ve formátu mp3. Pro jistotu si prosím připravte
skladby ještě na CD nebo flash disku. Soutěžní skladba by měla být dobře a čitelně označena – název
taneční skupiny, název skladby, délka skladby a zařazení do kategorie. Disky s hudbou musí být zvukaři
doručeny dostatečně dopředu, nejlépe před pódiovou zkouškou.
V průběhu celé soutěže zodpovídají za účastníky jejich trenér/vedoucí.
Pořádající organizace neručí za majetek účastníků soutěže. Apelujeme na soutěžící, aby si na akci nebrali
cenné věci nebo si je uschovali u svých trenérů/vedoucích.
Případné protesty lze podávat ihned po skončení dané kategorie k rukám organizátora spolu
s nevratnou částkou 1000 Kč.
Propozice a všechny ostatní zaslané pokyny jsou pro všechny účastníky závazné a jejich porušení může být
důvodem k diskvalifikaci, popř. účasti mimo soutěž.
Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem
Miroslava Veselá
DDM Pastelka Uherský Ostroh

