Centrum dětí a mládeže, p.o.
Benešov nad Ploučnicí
a
TK Respect
Benešov nad Ploučnicí
pořádají
9. ročník taneční soutěže

Benešovský MEDVĚD 2019
SD Střelnice Děčín
neděle 28. dubna 2019
(mažoretky, pompony)
středa 1. května 2019
(Street Dance, Show Dance, Disco Dance)
od 11 hodin

Propozice (Street, Show, Disco a ostatní tance)
Název soutěže:
Pořadatel:
Termín:
Místo:
Druh soutěže:
Účast v soutěži:
Vedoucí soutěže
(kontaktní osoba):

„Benešovský medvěd 2019“
CDM Benešov nad Ploučnicí
středa 1. května 2019, oficiální zahájení soutěže v 11:00 hod.
SD Střelnice Děčín (Ústecký kraj)
9. ročník pohárové taneční soutěže
taneční kolektivy z ČR bez omezení
Vlastimil Krejčí
Mobil: 778 485 346

Věkové kategorie:
a) Baby
b) Mini
c)
d)
e)
f)

Děti
Junioři
Mládež
Oldies

– věkový průměr nepřesáhne 5,9 let a žádný z tančících nesmí být starší více než 7 let
– tato kategorie soutěží bez rozdílu disciplíny a úrovně
– věkový průměr je 6 až 8,4 let a žádný z tančících nesmí být starší více než 9 let
– tato kategorie soutěží bez rozdílu úrovně v disciplínách Street Dance a Show Dance
– věkový průměr je 8,5 až 11,4 let a žádný z tančících nesmí být starší více než 12 let
– věkový průměr je 11,5 až 15,4 let a žádný z tančících nesmí být starší více než 16 let
– věkový průměr je 15,5 až 24,4 let
– věkový průměr je vyšší než 24,4 let a většina tanečníků je starší než 25 let
– tato kategorie soutěží bez rozdílu disciplíny a úrovně

Zařazení do věkové kategorie se určuje podle aritmetického průměru věku tančících zaokrouhleného na jedno
desetinné místo. Věk tanečníků se bere podle věku dosaženého v roce konání soutěže.

Soutěžní disciplíny:
a) Street Dance – bez použití rekvizit a kulis
b) Disco Dance – bez použití rekvizit a kulis
c) Show Dance – jakýkoliv taneční styl, možno použít kulisy a rekvizity na dokreslení děje nebo
myšlenky vystoupení
d) Ostatní tance – jakýkoliv jiný taneční styl – country, latinskoamerické tance, karibské tance,
národní tance, step atd.
– bez použití rekvizit a kulis

Soutěžní úrovně:
a) hobby – začínající kolektiv
– trénování pouze pro radost bez větších ambicí
– děti se často obměňují
– choreografie se nezúčastní žádné postupové soutěže!
b) elite

– pokročilí a mírně pokročilí tanečníci
– ustálený kolektiv
– v soutěžní disciplíně Street Dance se dále dělí na
elite B – tanečníci se zúčastní postupových soutěží v hobby kat., základní lize apod.
elite A – tanečníci se zúčastní postupových soutěží v profi kat., extralize, 2. lize apod.

Přehledová tabulka rozdělení do disciplín dle věkových kategorií:

Věková kategorie Disciplína

Úroveň

Baby

bez rozdílu

bez rozdílu

Miniděti

Street Dance
Show Dance

bez rozdílu
bez rozdílu

Děti

Street Dance

hobby
elite B
elite A
hobby
elite
hobby
elite
hobby
elite

Disco Dance
Show Dance
Ostatní
Junioři

Street Dance

Disco Dance
Show Dance
Ostatní
Mládež

Street Dance

Disco Dance
Show Dance
Ostatní
Oldies

bez rozdílu

hobby
elite B
elite A
hobby
elite
hobby
elite
hobby
elite
hobby
elite B
elite A
hobby
elite
hobby
elite
hobby
elite
bez rozdílu

Propozice (mažoretky, pompony)
Název soutěže:
Pořadatel:
Termín:
Místo:
Druh soutěže:
Účast v soutěži:
Vedoucí soutěže
(kontaktní osoba):

„Benešovský medvěd 2019“
CDM Benešov nad Ploučnicí
neděle 28. dubna 2019, oficiální zahájení soutěže v 11:00 hod.
SD Střelnice Děčín (Ústecký kraj)
9. ročník pohárové taneční soutěže
taneční kolektivy z ČR bez omezení
Vlastimil Krejčí
Mobil: 778 485 346

Věkové kategorie:
a) Baby
b) Mini
c)
d)
e)
f)

Kadetky
Juniorky
Seniorky
Oldies

– věkový průměr do 5,9 let a žádný z tančících nesmí být starší více než 7 let
– tato kategorie soutěží bez rozdílu úrovně
– věkový průměr do 8,4 let a žádný z tančících nesmí být starší více než 9 let
– tato kategorie soutěží bez rozdílu úrovně
– věkový průměr do 11,4 let a žádný z tančících nesmí být starší více než 12 let
– věkový průměr do 15,4 let a žádný z tančících nesmí být starší více než 16 let
– věkový průměr do 26,4 let
– tato kategorie soutěží bez rozdílu disciplíny a úrovně (rodičovský tým)

Zařazení do věkové kategorie se určuje podle aritmetického průměru věku tančících zaokrouhleného na jedno
desetinné místo. Věk tanečníků se bere podle věku dosaženého v roce konání soutěže.

Soutěžní disciplíny:
A. mažoretkové formace s hůlkou
B. mažoretkové formace s pompony

Sóla a dua (mažoretky a pompony):
1. Sólo
2. Duo
3. Trio

– délka 1 minuta, hudba vybraná pořadatelem, obtížnost Hobby a Elite,
věkové zařazení dle rozdělení uvedené výše
– délka 1-2 minuty, hudba vlastní, obtížnost Hobby a Elite,
věkové zařazení dle rozdělení uvedené výše
– délka 1-2 minuty, hudba vlastní, obtížnost Hobby a Elite,
věkové zařazení dle rozdělení uvedené výše

Soutěžní úrovně:
a)

hobby – začínající kolektiv
– trénování pouze pro radost bez větších ambicí
– děti se často obměňují
– choreografie se nezúčastní žádné postupové soutěže!

b) elite

– pokročilí a mírně pokročilí tanečníci
– ustálený kolektiv

Další informace pro taneční i mažoretkovou soutěž!
Pořadatel má právo tanečníky přesunout v rámci kategorií!
Startovné za každý start: 100,- Kč
Startovné (sólo, duo, trio): 50,- Kč
Startovné se hradí na místě při registraci.
3 vedoucí na skupinu - vstup ZDARMA
Vstupné pro ostatní návštěvníky soutěže: 100,- Kč

Přihlášení POUZE elektronicky na www.prihlaskanasoutez.cz
Uzávěrka přihlášek: NEDĚLE 14. dubna 2019 (z organizačních důvodů nemůže být v žádném případě
brán zřetel na doručené přihlášky po tomto termínu, děkujeme za pochopení.)
Počet soutěžících ve všech disciplínách: 4 až 30
Délka vystoupení u všech disciplín: cca 2 až 5 min.
Hudební doprovod u všech disciplín: nahrát přes přihláškový systém
Jmenné seznamy tanečníků: vyplnit přes přihláškový systém
Povrch: baletizol
Velikost parketu: 13x10 m
Osvětlení: jednotné
Porota: 7 členů
(hodnocení poroty bude ve finálových kolech neveřejné)
Ceny : - diplomy, trofeje a medaile pro první tři umístěné kolektivy v každé disciplíně
- vyhlášení nejlepší choreografie v každé kategorii
- vyhlášení absolutního vítěze celé soutěže
Šatny (zázemí pro soutěžící): v prostorách SD Střelnice
Stravování: vlastní
V kulturním domě bude k dispozici restaurace.
Časový harmonogram:
Prezence skupin probíhá celý den!
10:30 porada poroty
10:40 porada vedoucích souborů
11:00 slavnostní nástup všech přihlášených souborů a následné oficiální zahájení soutěže.
Předpokládaný závěr soutěže – podle počtu přihlášených formací (cca kolem 19 hod.)
Za donesené cenné věci pořadatel neručí a nenese žádnou odpovědnost.
Pořadatel si vyhrazuje právo pozměnit nebo doplnit podmínky soutěže podle potřeb a vzniklé situace.
Zdravotní a hasičský dozor zajištěn.

