PROPOZICE
DĚTI V AKCI 2016
6. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY TANEČNÍCH A SPORTOVNÍCH SKLADEB

Organizátor:

Dům dětí a mládeže Jižní Město

Termín:

2. 4. - 3. 4. 2016

Místo:

TJ JM Chodov
Mírového hnutí 2137, Praha 4
Soutěž bude probíhat ve dvou dnech

Určeno pro:

Začínající i pokročilé kolektivy ze zájmových kroužků ZŠ, DDM a dalších sportovních klubů, které
se věnují rekreační formě tance a pódiovým skladbám tanečního a sportovního zaměření.
Prosím, věnujte pozornost novému rozdělení výkonnosti soutěžících !

Hudební doprovod:

CD s jednou skladbou se odevzdává pořadateli při prezenci týmů
- kratší, nebo delší skladba, než je předepsaný čas v jednotlivých soutěžních kategoriích, bude
penalizována srážkou
- doporučujeme mít s sebou alespoň jedno náhradní CD se skladbou

Hodnocení:

Kolektivy bude hodnotit vícečlenná porota složená z odborníků jak tanečních tak i sportovních.
Z každé kategorie vybereme 3 nejlepší kolektivy, které budou odměněny poháry a diplomy. Každý
účastník obdrží pamětní list a pamětní zlatou medaili. A samozřejmě tradiční chodovský koláč!

Startovné:

100 Kč / osoba
při opakovaném startu 50 Kč / osoba (tj. 150 Kč při dvou startech)
Platbu je nutné uhradit předem na účet (podrobnosti níže).
Vratky za neúčast lze realizovat pouze do 30. 3. 2016 (včetně) !!!
Po tomto termínu již není možné vratky realizovat. Děkujeme za pochopení!
Pro účely oznámení vratky využijte formulář „Vratka akce“, který naleznete na
www.ddmjm.cz/detivakci. Formulář vyplňte a odešlete na e-mail semberova@ddmjm.cz

Vstupné:

50 Kč / osoba
děti zdarma
trenéři zdarma (v přihlášce prosím uveďte, kolik trenérů se zúčastní soutěže za jednotlivé kluby)

Uzávěrka přihlášek:

15. 3. 2016 *

Kontaktní osoba:

Monika Šemberová

Telefon a e-mail:

737 921 963, 272 911 520, semberova@ddmjm.cz

Sobota: 2. 4. 2016
Žánr:

A/ formace převážně uměleckého zaměření
- výrazový tanec
- dětské taneční hříčky
- společenský tanec
- muzikál
- jazz dance
-orientální tanec
-coutry tance
- irské tance
B/ formace sportovního zaměření
- aerobik - pódiové skladby
- aerobik - fitness týmy
- aerobik - stepy
- zumba teams
- euroteam
- gymnastika
- rokenrol
mini týmy: tato kategorie je určena pro všechny výše uvedené kategorie
V sestavách lze používat náčiní i rekvizit

Neděle: 3. 4. 20156
Žánr :

C/ formace převážně tanečního zaměření
- disko
- street dance
- hip hop
- funky
- break dance
D/ mažoretky, roztleskávačky
V sestavách lze používat náčiní i rekvizit
Po domluvě je možno zařadit další formaci s tanečně sportovním zaměřením.
Pokud se sejde větší množství skladeb se stejným sportovním i tanečním zaměřením, bude jejich
kategorie otevřena sólo, a nebo naopak budou kategorie pro menší počet přihlášených týmů sloučeny.
V minulých ročnících tomu tak bylo v pódiových skladbách: aerobik a mažoretky.

Kategorie podle věku:

I.
II.
III.
IV.
V.

4 - 7 let, do věkového průměru 7,5
8 - 9 let, do věkového průměru 9,5
10 - 12 let, do věkového průměru 12,5
13-14 let, do věkového průměru 14,5
nad 15 let

Vychází se z věku dosaženého v daném roce!
Počet závodníků v sestavě
Počet závodníků v mini týmu
Délka vystoupení

7 – neomezeně
2–6
1:15 – 5:00 min.

Rozdělení dle výkonnosti
závodníků

1/ kategorie amatér – začátečník
Tato kategorie je určena pro děti, které začínají, nebo trénují 1x týdně, maximálně se ale tanci či sportu věnují
2 roky. Tato kategorie je určena hlavně pro děti z kroužků DDM a ZŠ. Tyto děti se nezúčastňují postupových a
republikových závodů.
2/ kategorie amatér - pokročilý
Tato kategorie je určena pro děti, které se věnují tanci či sportu delší dobu než 2 roky, ale na komerční úrovni
3/ kategorie – profi
Tato kategorie je určena pro děti, které se připravují na postupové a republikové soutěže, sportu či tanci se
věnují na výkonnostní úrovni

Co se bude hodnotit:

- technika cvičení
- technika držení těla
- výběr pohybových prostředků
- choreografie
- originalita
- výraz
- kostým, výtvarná složka,
- soulad cvičení s hudbou (hudební předloha)
- interakce cvičenců
- synchron
- celkový estetický dojem

Další informace:

- Rozhodnutí poroty je z důvodu časové náročnosti organizace soutěže konečné a nelze podávat protesty.
Děkujeme za pochopení!
- Prosíme trenéry, aby zařadili své svěřence správně do výkonnostních kategorií, aby během soutěže
nedocházelo k nedorozumění.
- Trenér zodpovídá za stávající zdravotní stav svých svěřenců v době konání soutěže.
- Vyhrazujeme si právo na kontrolu věku závodníků na základě jejich ZP.
- Vstup do haly pouze po přezutí, možnost zakoupení návleků v hale !!!
- Zákaz používání jakýchkoliv vosků na boty !!!
- Občerstvení: restaurace a drobný prodej
- Pitní režim: formou fontán
http://www.pivniceubazenu.cz
http://www.tjjmchodov.cz/

Postup přihlášení na
soutěž:

1. Na www.ddmjm.cz/detivakci vyplňte on-line přihlášku a odešlete ji.
2. Z www.ddmjm.cz/detivakci si stáhněte soupisku soutěžících, vyplňte ji a odešlete
e-mailem na adresu semberova@ddmjm.cz
3. Vyplňte údaje pro vystavení zálohové faktury.
4. Přihláška vám bude potvrzena do tří dnů od odeslání
5. Po zpracování přihlášky vám bude zaslána zálohová faktura s variabilním symbolem,
číslem účtu a celkovou výší platby.
6. Platbu je nutné uhradit obratem, nejpozději do dne uzávěrky soutěže, jinak můžete
být ze soutěže odhlášeni a to bez předchozího avíza.

Začátek přihlašování

od 15. 3. 2016

* Upozornění

Při zaplnění časového harmonogramu si organizátor vyhrazuje ukončit přihlašování ještě
před termínem oficiální uzávěrky, proto s přihlášením dlouho nečekejte!
Děkujeme za pochopení.

www.ddmjm.cz/detivakci

