TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB JUNILEV
a
SHOWTIME DANCE

www. showtime-dance.sk

PROPOZÍCIE
Názov súťaže:

Termín súťaže:
Miesto súťaže:
Organizátori:
Začiatok súťaže:

WINTERSHOW 2019 – medzinárodná pohárová súťaž vo výrazových
tancoch otvorená pre všetkých zo Slovenska a zo zahraničia

Súťaž v tancoch so zimnou a vianočnou tematikou
23. november 2019 - sobota (v prípade veľkého záujmu aj 24. november)
Športová hala, Turecký rad 5, 934 01 Levice
TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB JUNILEV, Levice
SHOWTIME DANCE, Levice
začiatok súťaže upresnený po uzávierke prihlášok
Prezentácia účastníkov: počas celého dňa podľa harmonogramu, ktorý bude
zverejnený na webovej stránke www.showtime-dance.sk

Nová kategória - Súťaž v tancoch so zimnou a vianočnou tematikou:
Tance so zimnou a vianočnou tematikou sa budú hodnotiť v rámci jednej kategórie bez ohľadu na
výkonnostnú kategóriu a bez ohľadu na tanečné štýly. Vekové kategórie budú hodnotené v dvoch
skupinách – mini a deti spolu – junior, dospelí, senior a generačné spolu. Súťažné kategórie budú
hodnotené tiež v dvoch skupinách – solo, duo a trio spolu – skupiny a formácie spolu.
Choreografiu je potrebné prihlásiť do kategórie podľa charakteru tanca a mailom oznámiť, že bude
štartovať aj v kategórií s vianočnou a zimnou tematikou. V prípade, že je uvedená choreografia zaradená
aj do normálnej súťaže, tak sa štartovné do kategórie s vianočnou a zimnou tematikou neplatí!
Očakávame kreatívnu tanečnú tvorbu ☺

Prihlášky
On-line prihlasovanie na www.showtime-dance.sk
Upozornenie:1. Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
2. Prihlásiť sa na mieste v deň súťaže nie je možné.
Prihlášky budú platné iba zaplatením štartovného poplatku na základe platobného predpisu, ktorý si
vygenerujete v on-line prihlasovaní s príslušným variabilným symbolom.

Uzávierka prihlášok a zaplatenie štartovného: 8. november 2019 (vrátane)
Úhradu štartovného vykonať na základe platobného predpisu z on-line prihlasovania.
Variabilný symbol: z platobného predpisu z online prihlasovania
Doplňujúci údaj: názov tanečnej skupiny!
(Je povinné vyplniť, lebo bez toho nevieme identifikovať vašu platbu !)
Poplatky (štartovné) uhraďte prevodom!

Solo
Duo/Trio
Skupina
Formácia

Štartovné:
20.- €
35.- €
70.- €
80.- €

Kategórie nájdete nižšie v prílohe č. 1 propozícií
Časový harmonogram ako aj štartovná listina bude zaslaná mailom na vedúcich tanečných skupín.

Info:

info@showtime-dance.sk , +421 903 438 457 alebo +421 903 496 486

Administrátor
Prihlasovania:

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

Prvé tri miesta poháre - medaily, diplomy v každej vekovej kategórií
3-5 členná porota rôznych tanečných štýlov
PaedDr. Kluchová Lenka - 0903 438 457
Vlastné USB s riadnym označením sprievodnej hudby, za ktorú zodpovedá vedúci
skupiny. Prítomnosť vedúceho skupiny je povinná pri zvukárovi.
Tanečná plocha:
min. 12 x 10 m – baletizol
Finančné náklady: 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
Vstupné:
Do 6 rokov bezplatne
Deti do 10 rokov, dôchodcovia a ZŤP: 3 € /deň
Nad 10 rokov a dospelí: 6 € /deň
Ceny:
Porota:
Vedúci súťaže:
Nahrávky:

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

PaedDr. Lenka Kluchová
vedúca súťaže WINTERSHOW

Príloha č. 1 - TANEČNÉ KATEGÓRIE WINTERSHOW
Vekové kategória
Súťažné kategórie
Dlžka choreografie
Zaradenie
1 tanečník Sólo:
Mini:
5 - 8 rokov Solo :
1.30 – 2.30 min Kategória „A“
Deti :
9 - 12 rokov Duo /Trio:
2 - 3 tanečníci Duo, trio: 1.30 – 2.30 min Kategória „B“
4 -10 tanečníkov Skupina: 2.30 – 4.00 min
Junior:
13 - 17 rokov Skupiny:
Dospelí :
18 - 35 rokov Formácie: 1 a viac tanečníkov Formácia:2.45 – 5.00 min
Senior :
36+ rokov
Vekové zaradenie: najstarší tanečník nemôže mať viac rokov, ako sú hraničné hodnoty k 1. januáru 2019.
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
1.1. Výrazové tance
1.2. Musical-revue-step
1. Javiskové
1.3 Gymnastické výrazové tance
výrazové tance
1.4. Akrobatické výrazové tance

2.1. Moderné tance
2.2. Contemporary Dance - kortárs
2. Umelecké 2.3. Umelecký pohyb
výrazové tance 2.4. Moderný balet

6. Módne tance 6.1. Pop
(Trend Dance) 6.2. Disco

7. Pouličné
tance (Street
Dance)

8. Majorette a
Twirling

2.5. Klasický balet

3. Folklór

3.1. Autentický folklór
3.2. Štilizovaný folklór

4. Parketové
tance

4.1. Klasické spoločenské tance - párové
4.2. Klasické spoločenské tance - nepárové
4.3. Latinsko-am/karibi/swing tance - párové
4.4. Latinsko-am/karibi/swing tance nepárové
4.5. Parketové tance mix
4.6. Historické tance

5. Športové
tance

5.1. Akrobatické Rocky
5.2. Dance Aerobic
5.3. Športový Aerobic
5.4. Športmajorette/Cheerleading
5.5. Športová akrobatika

9. Open
10. Tanec a
umelecký
prednes

7.1. Freestyle Break
7.2. Electric Boogie
7.3. Locking- Popping
7.4. Street Dance Mix
8.1. Pom-pom
8.2. Paličky
8.3. Kombinované alebo iné
náradia
9.1. OPEN
10.1. Tanečný a umelecký prednes
- spev, hudobný nástroj a iné
10.2. Spev
11.1. Javiskové výrazové tance

11.2. Umelecké výrazové tance
11.3. Folklór
11. Vianočné
11.4. Parketové tance
tance –
choreografie so 11.5. Športové tance
zimnou
11.6. Majorette a twirling
tematikou
11.7. Módne tance
11.8. Pouličné tance
11.9. Open
11.10. Tanečný umelecký prednes

