Dům dětí a mládeže Litovel,
Komenského 719/6, tel. 585 342 448,

pořádá 21. ročník nepostupové taneční soutěže

„ O erb města Litovel “
Termín:
Místo konání:

27. 4. 2019
sportovní hala při ZŠ Vítězná Litovel

Věkové kategorie: Baby – průměr do 5,4 roku (děti do 6 let)
Mini – průměr do 7,4 roku (děti do 8 let)
Děti – průměr do 11,4 roku (děti do 12 let)
Junioři – průměr do 15,4 roku (junioři do 16 let)
Věk se počítá podle roku narození tanečníka.
Věková kategorie Baby soutěží bez rozdílu disciplín.
Soutěžní disciplíny:
A - plesové formace – společenské a párové tance, lidové tance, country,
B - disco dance – disko bez pomůcek,
C - street dance – hip hop a street dance bez pomůcek,
D - disco a street show – tanec ve stylu disko a street s použitím pomůcek,
E - show dance – má téma, příběh, využívá pomůcek, nepřevažuje styl disko a street dance,
F - taneční kompozice – tance vystihující náladu, emoce, děj, lze pomůcky.
Speciální tance (nepatří sem formace tanečních škol, vhodné pomůcky povoleny):
Ga – aerobik, sestavy aerobiku musí převažovat,
Gb – břišní tance a podobné taneční styly,
Gg – gymnastika a převažující sestavy s akrobacií,
Gm – mažoretky, převažující sestavy s hůlkou,
Gr – roztleskávačky, převažující sestavy s třásněmi,
Gz – zumba, sestavy zumby musí převažovat.
Taneční úroveň „HOBBY“ (v přihlášce označte 1) – tanečníci se tanci věnují na zájmové
a rekreační úrovni, trénují max. 2 hodiny týdně, členové tanečního kolektivu se mohou častěji
obměňovat. Jedná se o kroužky a zájmové útvary.
Taneční úroveň „PROFI“ (v přihlášce označte 2) – tanečníci se tanci věnují více než 2
hodiny týdně, účastní se postupových soutěží včetně republikových kol, jejich kolektiv je
relativně stálý.
Disciplínu rozdělíme na úroveň hobby a profi za předpokladu, že v každé úrovni budou
minimálně dvě vystoupení.
Zvedané figury v kategorii baby, mini a děti se nedoporučují a nebudou hodnoceny.
Počet tanečníků:
Délka vystoupení :
Nahrávka:
Taneční plocha:

6 - 24
2:00 - 5:00 min.
flash disk (popř. CD)
10 x 12 metrů

Povrch taneční plochy: laminátová podlaha, nutná sálová obuv!

Upozornění pro tanečníky i diváky: Vstup do haly bez přezutí je přísně zakázán!
(přezůvky, návleky)
Prezence: od 8:00 hodin
Soubor se dostaví k prezenci nejpozději 1 hodinu před plánovaným vystoupením.
Soutěž bude řazena podle věkových kategorií.
Prostorové zkoušky: pouze pro baby a mini od 9:00 - dle vašeho příjezdu
Zahájení soutěže:
Startovné:
Vstupné:

v 10:00 hod.
80,- Kč na osobu + 40,- Kč za každý další start u stejného souboru,
60,-Kč, děti od 3 do 15 let 40,-Kč.

Ceny: Každé vystoupení získává upomínkový list. Vítězové v každé kategorii získávají
diplom, medaile a dort.
Přihlášky: do 12. dubna 2019 zasílejte na e-mail: erblitovel@seznam.cz
nebo na adresu: DDM, Jana Čekelová, Komenského 719/6, 784 01 Litovel.
Pozdější přihlášky pouze po telefonické domluvě (dle volných míst).
Časový program najdete týden před akcí na www.ddmlitovel.cz.
Pořadatelé:
zástupce pořádající organizace: Mgr. Jana Chmelařová, ředitelka DDM Litovel,
záležitosti organizační: Jana Čekelová, mobil: 775550963, e-mail: erblitovel@seznam.cz,
dotazy taneční: Mgr. Miroslava Grulichová, mobil: 775550961, e-mail: erblitovel@seznam.cz.
Další info.: Občerstvení je zajištěno v bufetu haly.

