Mesto Považská Bystrica,
Centrum voľného času v Považskej Bystrici a Považské osvetové stredisko

Propozície tanečnej amatérskej súťaže

O pohár primátora mesta Povaţská Bystrica 2019
ktorá sa uskutoční dňa 18.5.2019 o 9:00 hod. v Športovej hale MŠK Považská Bystrica. Súťaž je
určená žiakom základných, stredných škôl, členom CVČ, žiakom ZUŠ, rôznym amatérskym
tanečným krúžkom, súborom, ale i jednotlivcom. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, malé
i veľké formácie.
Organizátori:
Miesto súťaţe:
Porota:
Úhrada nákladov:
Štartovné:

Mesto Považská Bystrica, Centrum voľného času a POS v Považskej Bystrici
Športová hala MŠK Považská Bystrica
Bude zverejnená na súťaži- rozdielna pre každú disciplínu.
Vlastné náklady
Sólo a duo - 5,00 €/ osoba
Mini
- 15,00 €
Skupina
- 20,00 €
Poplatok sa uhrádza v hotovosti pri prezentácii v deň konanie súťaže.
Ceny:
poháre, medaily, diplomy, pamätné listy.
Zvláštne ocenenia: Pohár primátora mesta Považská Bystrica,
Cena riaditeľa CVČ v Považskej Bystrici,
Cena riaditeľky POS v Považskej Bystrici.
TANEČNÉ KATEGÓRIE:
1. HIP-HOP, BREAK DANCE
2. DISCO SHOW
3. OPEN ( scénický tanec, cheerleaders, mažoretky, orient ... )
4. SHOW DANCE
SÚŤAŢNÉ KATEGÓRIE:
1. SÓLO, DUO ( 1 – 2 tanečníci )
2. MINI
( 3 – 7 tanečníkov )
3. SKUPINY ( 8 a viac tanečníkov )
VEKOVÉ KATEGÓRIE:
1. kategória:
Deti (do10 rokov- vrátane) - od 2009 a vyššie
2. kategória:
Juniori (do 15 rokov- vrátane) – 2004 - 2008
3. kategória:
Mládež (od 16 rokov)
- rok 2003 a starší
Vek sa sleduje v roku narodenia - nie je rozhodujúci mesiac.
Upozornenie:

V 1. súťažnej kategórii sólo a duo musí vek všetkých súťažiacich zodpovedať príslušnej
vekovej kategórii!

V 2. súťažnej kategórii môže byť zaradený aj mladší súťažiaci do vyššej vekovej kategórii,
pričom ich počet nesmie presiahnuť 50 % všetkých súťažiacich.
V 3. kategórii je povolené 30 % mladších alebo starších súťažiacich v jednej skupine.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kontroly zaradenia súťaţiacich do vekových
kategórií. V prípade pochybenia, resp. porušenia daných vekových limitov
a percentuálneho zastúpenia budú súťaţiaci preradení do vyššej vekovej kategórii!
ČASOVÝ LIMIT PRE VYSTÚPENIA:
Sólo:
1:00 min. - 2:00 min. (bez nástupu a odchodu)
Mini:
1:30 min. - 2:30 min. (bez nástupu a odchodu)
Skupina 2:30 min. – 4:00 min. (bez nástupu a odchodu)
Upozornenie:
Je nutné dodržiavať časový limit. Po jeho plynutí bude skladba ukončená!
CD disk, USB ( MP3 formát ) si súťažiaci prinesú so sebou priamo na súťaž. Nosiče musia byť
označené názvom skupiny alebo menom. Za kvalitu nahrávky zodpovedá vedúci ( prihlasovateľ )
súťažiacich alebo plnoletý súťažiaci.
 Kaţdý účastník sa pri prezentácii preukáţe preukazom poistenca!
 Za bezpečnosť detí zodpovedá vedúci súboru.
 Každý člen poroty má právo kontroly dodržania vekovej kategórie ktoréhokoľvek účastníka
súťaže na základe dokladu ( Preukaz poistenca, OP ).
 V čase od 8:00 hod. do 8:45 hod. bude prebiehať v Športovej hale MŠK Považská Bystrica
prezentácia a registrácia súťažiacich v tanečnej kategórii Hip-hop, Break dance, Disco
show, priestorové a zvukové skúšky.
 Prezentácia súťaţiacich v kategórii OPEN sa uskutoční do 11:00 hod.
 Prezentácia v kategórii SHOW DANCE bude predĺţená do 13:30 hodiny.
PREDBEŢNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
9:00 - 9:15 Otvorenie
9:15 - 11:30 HIP HOP, BREAK DANCE (deti, juniori, mládeţ)
12:00 - 13:00 DISCO (deti, juniori, mládeţ)
13:30- 15:30 OPEN (deti, juniori, mládeţ)
16:00 – 18:00 SHOW DANCE ( deti, juniori, mládeţ)
18:30 - 19:00 Vyhodnotenie Show dance

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť časový harmonogram!!!
Predbežný časový harmonogram jednotlivých kategórií bude zaslaný e-mailom.
Vyhodnotenie jednotlivých vekových kategórii sa uskutoční priebežne po každej kategórii.
Uzávierka prihlášok súťaţe je 6.5.2019 vrátane (prihlášky doručené po termíne
nebudú akceptované !)
ROZCVIČENIE A PRIESTOROVÉ SKÚŠKY
V súťažných priestoroch je umožnené rozcvičovanie súťažiacich a možnosť vykonania
priestorových skúšok (len v čase pred otvorením súťaže), nie je však povolený oneskorený tréning
alebo predvádzanie ucelených súťažných zostáv. V takomto prípade môže organizátor súťažiacich
prerušiť a vykázať ich zo súťažného priestoru. Najneskôr 15 min pred otvorením súťaže budú
súťažné priestory uzatvorené a bude dodržiavaný tzv. zvukový kľud.
AKUSTICKÉ SKÚŠKY A HUDBA
Akustické skúšky ukončí organizátor 15 minút pred otvorením súťaže. Nosiče audiozáznamov
odovzdá vedúci na stanovišti zvukára pred súťažným vystúpením a po vystúpení si ich vyzdvihne.
Vedúci zodpovedá za technickú kvalitu záznamu a presné určenie skladby k súťaži.

nástup, odchod

Súťažná plocha
drevená podlaha
( palubovka)
12mx12m

nástup, odchod

porota
Súťažiaci sa prezliekajú v hľadisku( bude oddelený priestor pre divákov a na prezliekanie).
Na ploche palubovky je zakázané prezliekanie a príprava súťažiacich. Plocha je určená na súťažné
vystúpenia, rozcvičenie a prípravu kulís súťažiacich. V prípade porušovania disciplíny, hanlivé
a urážajúce vyjadrenie zo strany tanečníkov na porotu, alebo iný tanečný súbor si organizátor
vyhradzuje právo diskvalifikácie celého tanečného súboru.
ZDRAVOTNÁ SLUŢBA
Zdravotná služba je zabezpečená a po celú dobu trvania súťaže sa zdržuje na vyhradenom
stanovišti. V prípade nutnosti je ho potrebné ihneď kontaktovať, aby vykonal potrebné ošetrenie.
Vedúci (prihlasovateľ) skupiny zodpovedá za zdravotný stav a poistenie jednotlivých členov svojho súboru.
OCHRANA CENNOSTÍ
Organizátor počas doby konania súťaže nezodpovedá za stratu osobných vecí, poškodenie majetku
účastníkov súťaže a nenesie zodpovednosť za škody nimi spôsobené. Zároveň nenesie ani
zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom počas súťaže spôsobené vyššou mocou,
prípadne inými okolnosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly a dosahu.
Vedúci skupiny zodpovedá za dodržiavanie týchto propozícií, dodržiavanie súťažných pravidiel,
za bezpečnosť a zdravotný stav súťažiacich.
Prihlásiť do súťaţe sa môţete prostredníctvom návratky e- mailom rehusova@cvcpb.sk, nie
scanom zoznamu tanečníkov. Potvrdené originály prihlášok následne prosím doručiť poštou
na adresu: CVČ, Lánska 2575/92, 017 01 Pov. Bystrica, prípadne osobne najneskôr v deň súťaže
a odovzdať pri prezentácii priamo v ŠH MŠK.
Vybavuje: RNDr. Rehúšová Marta, Oddelenie Kultúry CVČ, tel. 0911 852 002
Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi. Prajeme Vám veľa úspechov pri príprave na súťaž
a ešte viac pri samotnom vystúpení.

..............................................................
Mgr. Čižmárová Daniela
riaditeľka POS v Považskej Bystrici

..........................................................
Ing. Hanulík Ivan
riaditeľ CVČ v Považskej Bystrici

