
 
 

 

LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR – XIX. ročník 
 

nepostupová neprofesionální soutěžní přehlídka tanečních skupin. 

 

První tři skupiny v každé kategorii vyhrávají pohár a každý tanečník z oceněné 

choreografie obdrží i medaili! 

 

Propozice: 
  

Věkové kategorie: (počítá se věkový průměr všech účastníků vystoupení) 

I. – do 8 let (průměr do 7,9) 

II. – 8 až 12 let (průměr do 11,9) 

III. – 12 až 15 let (průměr do 14,9) 

IV. – nad 15 let (průměr do 24,9) 

V. – nad 25 let (bez rozlišení tanečních stylů) 

• Věk tanečníka se bere dle věku dosaženého v den konání soutěže. 

• Prostupnost věku u skupiny do 5 členů max. 1 mimo věkový limit, do 10 členů 2, do 

15 členů 3, do 20 členů 4 (zdůraznit prostupnost na přihlášce). 

• Za správné zařazení týmu do věkové kategorie zodpovídá vedoucí týmu.  

• Organizátor si vyhrazuje právo zkontrolovat věk tanečníků dle kartiček zdravotní 

pojišťovny. 

• Při špatném zařazení (může být) tým diskvalifikován. 

• Organizátor si vyhrazuje právo sloučit kategorie při malém obsazení. 

 

Soutěžní kategorie: 

A. Show dance – choreografie bez rozdílu taneční techniky, provedením a náladou 

vytvářející show (klade se důraz na kostýmy a celkový příběh nebo námět 

vystoupení) – délka vystoupení max. 4 minuty (rekvizity i kulisy povoleny). 

B. Street dance – choreografie využívající současné trendové taneční styly (hip hop, 

break dance, lockin´, pippin´, house dance, krump, vogue, waacking, dancehall) - 

délka vystoupení max. 4 minuty (rekvizity i kulisy zakázány). 

C. Moderní tanec a parketové kompozice – výrazový tanec, contemporary, jazz show, 

tanec využívající prvky baletu, scénický tanec, který vyjadřuje určitý děj, emoce a 

náladu – délka vystoupení max. 4 minuty (rekvizity i kulisy povoleny). 

D. Sportovní styly – aerobic, zumba, taneční gymnastika, cheerleaders apod. – délka 

vystoupení max. 4 minuty (rekvizity povoleny, kulisy zakázány). 

E. Jednotlivci/Dua/Tria – bez rozlišení stylů, délka vystoupení max. 2 minuty (Pište 

prosím do přihlášky taneční styl. Pokud dojde k dělení, tak styl zohledníme.) 

 

Hodnotit se bude: 

• obtížnost prvků, synchronizace a technika provedení pohybů, využití prostoru, 

kostým, výraz a celkový dojem. 



 

Rekvizita je věc, kterou tanečník při tanci bere do ruky, tančí s ní, odkládá ji na parket 

(např. deštník, hůlka, židle, součást kostýmu). 

 

Kulisa  je věc, která dotváří prostor, ale brání části diváků ve výhledu na parket (např. 

stojany se závěsy, krabice). 
 

Hudba Hudební nahrávky ve formátu mp3, zašlete do 23.4.2023 na e-mail:  

svobodova@svcledec.cz. Žádáme o označení kategorií, jménem skupiny a 

názvem vystoupení (např.: "III.B. - TS Konvalinky - Zahrada"). Nahrávku 

prosím mějte při sobě i před vystoupením na CD či flash disku (vždy označené 

kategorií, názvem skupiny a názvem vystoupení). 
 

Datum soutěže: sobota 29.4.2023  (termín doručení přihlášky do 16.4.2023 do 

24:00) 

 

Program:  8:00 – 9:50 – prezence, prostorové zkoušky, porada poroty 

   10:00 – zahájení vlastní soutěže 

   17:30 – předpokládané ukončení soutěže 

 

Místo konání:  Ledeč nad Sázavou – sokolovna, Tyršovo nábřeží 433 

 

Platba za jednoho tanečníka ve skupinách (pokud tanečník tančí ve více choreografiích, 

platí za každou účast): 100,- Kč 
 

Platba za jednoho tanečníka v jednotlivec/duo/trio (pokud tanečník tančí ve více 

choreografiích, platí za každou účast): 150,- Kč 

Vstupné: 50,- Kč na osobu. Děti do 6ti let zdarma. Na jednu taneční choreografii jeden 

doprovod zdarma. 

 

Každý účastník tančí na vlastní zodpovědnost. V případě úrazu pořadatel na žádost přivolá 

RZP. V případě velkého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo vystoupení nezařadit 

(rozhoduje datum přijetí přihlášky). Dejte pozor při zařazení do soutěžních kategorií, vy si jí 

určujete. Není nutné se zapsat v čase vyhrazeném pro prezenci. Pokud podle rozpisu, který 

zašlu po uzávěrce přihlášek, bude vaše vystoupení až v pozdějších hodinách, můžete přijet 

později a nahlásit se až před vaším vystoupením (minimálně však alespoň hodinu před 

vystoupením). Podrobnější informace o rozdělení a pořadí dostanete po uzávěrce přihlášek. 

Případné pozdější úpravy v pořadí pouze po dohodě, nejpozději však 24.4.2023 do 24:00! 

Obecnější informace možno kdykoli na čísle 736 539 172 nebo na svobodova@svcledec.cz. 

 

Přihlášky můžete zasílat e-mailem – svobodova@svcledec.cz nebo poštou na adresu 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou. 

 

S ohledem na kapacitu sálu přijímáme omezený počet choreografií do každé věkové a 

taneční kategorie. Rozhoduje datum přijetí přihlášky (každá přijatá přihláška obdrží 

potvrzení přijetí a rozhodnutí o zařazení).  

 

hlavní organizátor soutěže  

Mgr. Ivana Svobodová 
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