Propozice Y-cup 2017
Datum konání: 25. 3. 2017
Místo konání: Hotel Týnec
Klusáčkova 2,
Týnec nad Sázavou 25741
Startovné: 100 Kč/ osoba (každý další start – 30 Kč/ osoba)
Startovné je nutné uhradit nejpozději do 15.3.2017 bankovním převodem.
Po řádném vyplnění a zaslání přihlášky vám bude na email odeslána faktura vyúčtování
startovného. Po obdržení požadované částky vám mailem zašleme potvrzení o zaplacení.
č. účtu: 1401172043/0800
Věkové kategorie (počítá se věkový průměr všech účastníků vystoupení)
I. NVK- do 7 let (průměr do 7,5)
II. MVK- od 8 let do 10 let (průměr do 10,5)
III. SVK- od 11 let do 15 let (průměr do 15,5)
IV. HVK- nad 16 let
-

Věk tanečníka se bere dle věku dosaženého v den konání soutěže
Za správné zařazení týmu do věkové kategorie zodpovídá vedoucí týmu.
Při špatném zařazení může být tým diskvalifikován!!!
Organizátoři si vyhrazují právo zkontrolovat věk tanečníků dle kartiček zdravotní
pojišťovny.

Taneční kategorie
A) Street dance- choreografie využívající moderní taneční styly (dancehall, hip hop, break
dance, house dance, …)
B) Moderna + Parketové kompozice- do této kategorie spadá i contemporary a jazz dance.
Důraz je kladen především na duševní dění - pocity, myšlenka,… to je přenášeno do pohybu.
(rekvizita povolena)
C) Disco dance + Mažoretky- styly, které si zakládají především na tempu a určitém
celkovém nádechu (rekvizita povolena).

D) Show dance- choreografie klade důraz na kostýmy a ztvárnění příběhu/tématu. Patří sem
choreografie bez rozdílu tanečních stylů, které využívají kulisy a rekvizity a svým charakterem
vytváří show.
Kategorie dle počtu tanečníků
Jednotlivci + Dua
Minitýmy- 2-5 tanečníků
Skupiny- nad 5 tanečníků
Každý tanečník může startovat i ve více choreografiích a kategoriích. Počet startů není
omezen. Organizátoři si vyhrazují právo sloučit kategorie při malém obsazení.

Hudba
Nahrávka může být 1:30 – 4 minuty dlouhá. Musí být kvalitně vypálena na CD nebo Flash
disku a spolu s ní tam NESMÍ být žádná jiná nahrávka. CD/ flashka bude čitelně popsána
(název skupiny, název choreografie, město). Nahrávky odevzdáte při příchodu a následném
zápisu v den konání soutěže. Je dobré mít s sebou jedno nebo dvě záložní CD/ flashku
s nahrávkou, kdyby se něco pokazilo. Prosíme o kontrolu, že CD hraje jak v počítači, tak i
v rádiu.
Prosíme rovněž o vyplnění formuláře se seznamem skladeb, které se objevují ve vaší
nahrávce. Tento formulář můžete zaslat elektronicky spolu s přihláškou. Rovněž je možné
seznam odevzdat při prezenci v den konání soutěže.

Porota a hodnocení
Výkony soutěžících budou hodnoceny prostřednictvím odborné, několikačlenné, nezávislé
poroty. Porota bude posuzovat jednotlivé výkony pomocí bodovacího systému. Každý
porotce bude bodovat sám za sebe, individuálně.
Hodnotit se bude: choreografie, obtížnost prvků, celkový dojem, výraz, kostýmy, využití
prostoru, technika a synchronizace.
Ocenění
Pro první tři vítěze v každé kategorii budou připraveny medaile a diplomy. Každý tanečník či
choreografie si odveze pamětní list a drobnou odměnu.

Přihlášky
Přihlášky posílejte nejpozději do 15. 3. 2017. Pozdější přihlášení již nebude možné!!!!

Podmínky (prosíme o pozorné čtení a hlavně o dodržování)
1) Pravdivé vyplnění údajů tanečníků (může být provedena kontrola podle kartiček VZP
nebo jiných dokladů).
2) Je nutné zaplatit startovné.
3) Jedná se o amatérskou taneční soutěž. Pokud tedy jednotlivec či skupina získal/a
medailové ocenění na MČR pořádané CSAE, FISAF, CACH, CDO, ČSTS, NBTA, IMA, TSR,
FISAF, CSAE, ČGF, ČSAR (a případně dalšími svazy) nebo se kvalifikoval/a na některou
ze zahraničních akcí s mezinárodní účastí, nemůže se této soutěže zúčastnit.
4) Trenér nebo tanečník je povinen zkontrolovat startovní listinu, která bude zaslána po
uzávěrce přihlášek.
5) Rekvizity, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících nebo
diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány.
6) V choreografii by neměly být VULGARITY!!! Tanec by měl být PŘIMĚŘENÝ věku!!!
Rovněž by se v tanci nemělo vyjadřovat přílišné NÁSILÍ.
7) Za osobní věci NERUČÍME, proto si je prosím hlídejte (v prostoru se bude pohybovat
spousta tanečníků i diváků).
V případě nedodržení jakéhokoli pravidla může být taneční skupina diskvalifikována!!!

Line up zašleme po uzávěrce přihlášek. V případě, že je Vaše taneční skupina až ve starší
věkové kategorii, nemusíte být na místě při zahájení a můžete dorazit později (minimálně
však alespoň hodinu před začátkem Vaší kategorie). Vyhlášení bude vždy po každé věkové
kategorii.

V případě jakýchkoli dotazů určitě pište nebo volejte. Pokud budete chtít v přihlášce cokoli
měnit, je to samozřejmě možné, ale tyto změny zasílejte nejpozději do 15. 3. 2017.

Kontaktní údaje
Veronika Bělková: 736713400, veucab@seznam.cz
Zuzana Kalfasová: 732337762, zuzana.kalfasova@seznam.cz

Těšíme se na Vás!!!!

