www. showtime-dance.sk

PROPOZÍCIE
Názov súťaže:

V4 DANCE CUP 2021
Tanečná súťaž všetkých štýlov pre tanečníkov zo Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska!

Termín súťaže:

12.-14. november 2021 (piatok, sobota, nedeľa)

Miesto súťaže:

Športová hala, Turecký rad 5, 934 01 Levice

Organizátor:

SHOWTIME DANCE, K. Marxa 22, 934 01 Levice, SR

Začiatok súťaže:

začiatok súťaže upresnený po uzávierke prihlášok
Prezentácia účastníkov: počas celého dňa podľa harmonogramu, ktorý bude
zaslaný vedúcim klubov.

Registrácia na:

www.showtime-dance.sk

Uzávierka prihlášok: 24. október 2021 (vrátane).
Štartovný poplatok: Úhradu štartovného poplatku je potrebné vykonať na základe platobného predpisu z online prihlasovania s príslušným variabilným symbolom a s názvom tanečnej skupiny v
poznámke.
Upozornenie:
1. Prihlášky budú platné iba zaplatením štartovného poplatku
2. Prihlášky po termíne nebudú akceptované
3. Prihlásiť sa na mieste v deň súťaže nie je možné.
Štartovné poplatky:
Solo
20.- €
Duo/Trio
35.- €
Skupina
70.- €
Formácia
80.- €
Vrátenie štartovného: pred uzávierkou prihlášky 50%
po uzávierke prihlášky nie je možné.
Tanečné kategórie:

zoznam tanečných kategórií nájdete v prílohe č. 1 propozícií. Popis tanečných kategórií
sa nachádza na webstránke www.showtime-dance.sk v sekcií Tanečné štýly

Časový harmonogram ako aj štartovná listina bude zaslaná vedúcim tanečných klubov.

Info na:

Administrátor
prihlasovania:

info@showtime-dance.sk alebo kluch@pobox.sk ,
+421 903 496 486 alebo +421 903 438 457 – Lenka Kluchová

e-mail: info@showtime-dance.sk , +421 903 496 486

Ceny:

Všetci tanečníci obdržia účastnícku medailu a účastnícky diplom.
Prvé tri miesta poháre alebo medaily, diplomy v každej vekovej kategórií

Porota:

3-5 členná porota so zameraním na rôzne tanečné žánre

Vedúci súťaže:

PaedDr. Kluchová Lenka - 0903 438 457

Nahrávky:

Vlastné USB s riadnym označením sprievodnej hudby, za ktorú zodpovedá vedúci
skupiny. Prítomnosť vedúceho skupiny je povinná pri zvukárovi.

Tanečná plocha:

min. 12 x 14 m – baletizol

Ostatné:

Kolektívy sa zúčastňujú na vlastné náklady
Každý tanečník tancuje na vlastnú zodpovednosť, deti do 18 rokov na zodpovednosť
rodičov
Každý súťažiaci musí mať kartičku poistenca

Doprovod:

Do 6 rokov bezplatne
Deti do 10 rokov, dôchodcovia a ZŤP: 5 € /deň
Nad 10 rokov a dospelí: 10 € /deň

Stravovanie:

Vo vlastnej réžií.

Opatrenia
COVID-19:

Alternatíva:

Hromadné podujatie bude zorganizované v zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254.
Súťaže budú prebiehať v režime OTP (očkovaný-testovaný-prekonaný).
- Plne očkovaný
- 48 hodinový antigénový test
- 72 hodinový RT-PCR alebo LAMP test (od odberu)
- Prekonal covid pred nie viac ako 180 dňami (lekárske potvrdenie)
- Do 12 rokov nie je potrebný test (t.j. 11,99 rokov bez testu)
Podrobné inštrukcie budú zaslané e-mailom pred uskutočnením hromadného
podujatia.
V prípade, že by v danom regióne nebolo možné súťaž uskutočniť, bude prebiehať
vo forme LIVE STREAM ZOOM súťaže. Tanečná choreografie predvediete naživo
z vašich tanečných priestorov cez ZOOM do nášho štúdia a celá súťaž bude naživo
vysielaná aj divákom. Súťaže prebehnú štandartne podľa harmonogramu v
rovnakom termíne, s tým rozdielom, že nie je potrebné cestovať.

Prajeme Vám veľa úspechov v príprave a tešíme sa na Vaše tanečné vystúpenia!
S tanečným pozdravom,

PaedDr. Lenka Kluchová
riaditeľka súťaže SHOWTIME DANCE

Príloha č. 1
Vekové kategórie
Mini:
5 - 8 rokov
Deti :
9 - 11 rokov
Juniori:
12 - 15 rokov
Dospelí:
16 - 35 rokov
Seniori:
36+ rokov

Súťažné kategórie
Solo :
1 tanečník
Duo /Trio:
2 - 3 tanečníci
Skupiny:
4 -7 tanečníkov
Formácie: 8 a viac tanečníkov

Dlžka choreografie
Zaradenie
Sólo:
1.30 – 2.30 min Kategória „A“
Duo, trio : 1.30 – 2.30 min Kategória „B“
Skupina: 2.30 – 4.00 min
Formácia: 2.45 – 5.00 min

Vekové zaradenie: najstarší tanečník nemôže mať viac rokov, ako sú hraničné hodnoty k 1. januáru 2021.
Výnimka : skupina – 1 tanečník, formácia 2 tanečníci starší o jednu vekovú kategóriu.
Stručný popis súťažného poriadku a tanečných disciplín nájdete na webovej stránke:
www.showtime-dance.sk

TANEČNÉ KATEGÓRIE
1.1. Výrazové tance
1.2. Umelecké výrazové tance
1. Javiskové výrazové
tance

5.1. Dance Floor (Pop)
5. Trend Dance

1.3. Musical

5.2. Disco
5.3. Shuffle Dance

1.4. Gymnastické výrazové tance
6.1. Hip-Hop a Street
Dance Mix

1.5. Akrobatické výrazové tance
6. Street Dance
2.1. Moderné tance, Jazz

6.2. One Style
6.3. Break Dance

2.2. Contemporary
2. Umelecké tance
2.3. Eurythmics

7.1. Rocky

2.4. Balet, Klasický tanec

7.2. Aerobic
7. Športové tance

3.1. Klasické spoločenské tance párové

7.3. Cheerleading
7.4. Športová Akrobatika

3.2. Klasické spoločenské tance nepárové

3. Parketové tance

3.3. Latinsko-americké/karibské
tance - párové

8. Majorette a Twirling

8.1. Majorette a Twirling

3.4. Latinsko-americké/karibské
tance - nepárové
3.5. Swing, Boogie Woogie,
Lindihop, Fox, Hustle

9. Open

9.1. OPEN

3.6. Parketové tance mix

4.1. Folklór
4. Folklór
4.2. Folklór Show

10. Tanec a umelecký
prednes

10.1. Tanečný a umelecký
prednes - spev, hudobný
nástroj a iné

