SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

TANEC
REKVIZITY
rekvizita je věc, kterou závodník při choreografiích využívá = bere ji do ruky, cvičí s ní, odkládá ji na
parket (např. deštník, hůlka, židle, stůl...) nebo součást kostýmu (např. plášť, bunda, paruka...).
Nebezpečné rekvizity - nože, hořící rekvizity, světelné rekvizity, při kterých je nutno zhasnout
v soutěžním prostoru a rekvizity znečišťující soutěžní plochu (konfety, apod.) jsou přísně zakázány.

KULISY
kulisa je věc, která dotváří prostor - vyšší než samotní závodníci, stojany s plachtami, paravány atd.
HUDBA
– zasílá se předem na e-mail: dancemaniacup@gmail.com ve formátu mp3
SPORTOVNÍKATEGORIE_VĚKOVÁ KATEGORIE_NÁZEVSKUPINY_NÁZEVCHOREOGRAFIE
(např. TANEC_JUNIOŘI_ÚSTECKÉTANEČKY_TANECVDEŠTI...)
hudba vlastní: (street solo, duo, miniformace, formace)
délka vystoupení: 2,00-4,00 min
hudba pořadatele: (disko a hip-hop sóla, dua a malé skupiny disko a hip-hop), vhodná tempu stylu
disko nebo hip-hop
délka vystoupení: sólo a duo 1 min, malá skupina - mini a DVK 1,30 min, JVK a HVK 2 min.
OBLEČENÍ A OBUV
není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené choreografii
VĚKOVÉ KATEGORIE
BABY: do 5 let (věkový průměr do 5,9) – tato kategorie bude sdružena do jedné disciplíny
MINI: 6 - 8 let (věkový průměr do 8,4)
DĚTI: 9 - 11 let (věkový průměr do 11,4)
JUNIOŘI: 12 – 15 let (věkový průměr do 15,4)
HLAVNÍ: 16 - 25 let (věkový průměr do 25,4)
SENIOŘI: nad 25 let
Zařazení do jednotlivých kategorií se určuje podle aritmetického průměru všech soutěžících. V
kolektivu může tančit i starší a mladší tanečníci. Nadpoloviční většinu musí tvořit tanečníci dané věkové
kategorie. Věk se počítá dle kalendářního roku.
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DISCIPLÍNY
SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA (disco dance nebo hip-hop):
Hudba: výhradně pořadatele
Počet soutěžících: sólo (1), duo (2), malá skupina (3-7), velká skupina (8-30)
Délka vystoupení: sólo a duo 1 min, malá skupina - mini a DVK 1,30 min, JVK a HVK 2 min.
Sólo, duo - tančí na parketě vždy s ostatními, ve vícečetných skupinách (o počtu rozhoduje
pořadatel). Tančí vždy 2x na rozdílné písničky v daném tempu. Max. počet lidí na parketě je 8.
Malé skupiny - tančí na parketě max. 2 skupiny, na parketu, který je rozdělen na
polovinu. Malé skupiny tančí vždy 1x na hudbu pořadatele v daném
tempu i délce.
V dětské kategorii jsou ve všech disciplínách zvedačky zakázány

FORMACE:
Hudba: vlastní, zaslaná na e-mail: dancemaniacup@gmail.com viz. soutěžní pravidla
Počet soutěžících: 3 – 30
Délka vystoupení: 2:30 – 4:00 min.
KATEGORIE
PROFI: tato kategorie je učena pro formace s vyšší tréninkovou zátěží, soutěžní týmy
HOBBY: tato kategorie je pro formace, které se v letošní sezoně neúčastní žádné taneční tour, je pro
začínající týmy, zájmové kroužky, dětské domovy, školní družiny
DISCO DANCE – hobby
DISCO DANCE – profi
Charakteristika:
hudba vycházející ze stylu moderní hudby a hitových trendů. V choreografii je možné zařadit
maximálně 30 sekund jiného tempa nebo ticha. Formace budou posuzovány jako celek, sóla jsou
povoleny, ale nesmí dominovat.
Zakázané figury: akrobatické a zvedané figury. Rekvizity a kulisy nejsou povoleny.
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STREET DANCE – hobby
STREET DANCE – profi
Charakteristika:
formace využívající ke svému ztvárnění technik hip-hopu či break dance.
Hodnotí se práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz
choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. Rekvizity a kulisy nejsou
povoleny.
STREET SHOW A DISCO SHOW –hobby
STREET SHOW A DISCO SHOW –profi
Charakteristika: hudba ve stylu Disco Dance, HH, R´n´B, Funky, Street, Pop, ale mohou využít i jiný
hudební žánr, který ovšem nesmí být zařazen více jak 1/3 daného hudebního doprovodu. Choreografie
by měla být postavena na myšlence, tématu nebo příběhu, což by mělo být vyjádřeno takovým tanečním
pohybem, který pomůže tuto myšlenku nebo příběh pochopit.
Povolené a doporučené figury: akrobacie, zvedané figury. Rekvizity a kulisy jsou povoleny.

SHOW DANCE
Charakteristika: tempo bez omezení, charakter tance: jakýkoliv styl tance či taneční techniky
/moderní tance, jazzový, klasický, společenský, národní atd./v čisté formě, nebo jako kombinaci dvou i
více stylů, či tanečních technik, někdy rovněž obohacené o akrobatické figury nebo jiné pohyby a to
bez pravidel a s osobní interpretací, rock and roll je vyloučen. Je důležité spojit myšlenku, hudbu,
tanec a kostým. Rekvizity a kulisy jsou povoleny.

ORIENTÁLNÍ TANEC
Ve všech věkových kategoriích (viz. výše). Dua a tria bez omezení věku.
Charakteristika: břišní tanec klade důraz na pohyb břicha, boků a pánve. Vyznačuje se stabilitou a
spojením se zemí, ladnými a procítěnými pohyby horní i spodní části těla, navíc s prvky třesení a vrtění.
Porota hodnotí hudební podklad spojený s tancem, celkovou image.
PLESOVÉ FORMACE A PARKETOVÉ TANEČNÍ KOMPOZICE
Ve všech věkových kategoriích (viz. výše).
Charakteristika: latinsko-americké tance, standardní tance, latino tance, národně - společenské tance
a parketové taneční kompozice.

3

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

AEROBIC
REKVIZITY/KULISA
1) Rekvizita je věc, kterou závodník při choreografiích využívá = bere ji do ruky, cvičí s ní,
odkládá ji na parket (např. deštník, hůlka, židle, stůl...) nebo součást kostýmu (např. plášť,
bunda, paruka...).Nebezpečné rekvizity - nože, hořící rekvizity a světelné rekvizity, při kterých
je nutno zhasnout v soutěžním prostoru, rekvizity znečišťující soutěžní plochu ( konfety, apod.)
jsou zakázány.
2) Kulisa je věc, která dotváří prostor - vyšší než samotní závodníci , stojany, paravany atd.
3)
HUDBA
– vlastní, zasílá se předem na e-mail: dancemaniacup@gmail.com ve formátu mp3
SPORTOVNÍKATEGORIE_VĚKOVÁ KATEGORIE_NÁZEVSKUPINY_NÁZEVCHOREOGRAFIE
(např. AEROBIC_JUNIOŘI_ÚSTECKÉAEROBIČKY_AEROBICJESTYL...)
POČET SOUTĚŽÍCÍCH A DÉLKA VYSTOUPENÍ
Počet soutěžících: sólo (1), duo (2), trio (3) , malé týmy (4-7), velké týmy (8-30)
Délka vystoupení:
sólo, duo 1:00 – 2:00 minut
malé a velké týmy 1,45-3,00 minuty ( u dětí 1,30-3,00 minuty) +- 15 vteřin
OBLEČENÍ A OBUV
není omezeno, ale musí být zachován dobrý vkus a vhodnost k předvedené choreografii

VĚKOVÉ KATEGORIE
MINI do 6 let (tzn. do průměru 6,4)
DĚTI 7 – 8 let (tzn. do průměru 8,4)
KADETI 9 – 11 let (tzn. do průměru 11,4 let)
JUNIOŘI 12 – 15 let (tzn. do průměru 15,4 let)
SENIOŘI 16 – 20 let (tzn. do průměru 20,4 let)
MAMMA nad 20 let
Zařazení do jednotlivých kategorií se určuje podle aritmetického průměru všech soutěžících.
Aritmetický průměr se počítá z kalendářního věku (ne z věku v den závodu).
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DISCIPLÍNY
KOMERČNÍ AEROBIC
Charakteristika:
Určeno pro zájmové kroužky ZŠ a DDM, skladby, kde převažují prvky komerčního aerobiku. Není
určeno pro týmy, které se účastní ATS, FITNESS nebo soutěží ve sportovním aerobiku
Hodnotí se: využití komerčního aerobiku, motiv a originalita, technika a držení těla, využití prostoru a
změna formací, synchronizace, výraz a celkovou interpretaci s pozitivní emocionalitou odpovídající
stylu a námětu skladby.
Nehodnotí se: skoky, prvky síly a flexibilita
Rekvizity, nářadí: povoleno (kromě stepů)
AEROBIC TEAM SHOW
Charakteristika: současné pojetí aerobiku taneční či sportovní,souvislé dynamické cvičení na hudbu
Povinné cviky: Jumping Jacks, střídavé High Leg Kicks, 4 kliky stejné libovolné za sebou, 2 libovolné
skoky, jeden s odrazem z jedné nohy a druhý s odrazem snožmo, obrat jednonož o 360 stupňů
Hodnotí se: Povinné prvky, jejich provedení a technika, motiv a originalita, změny formací,
synchronizace, výraz, držení těla, flexibilita všech členů týmu
Rekvizity, nářadí: povoleno (kromě stepů)
STEP AEROBIC
Charakteristika: současné pojetí aerobiku taneční či sportovní, souvislé dynamické cvičení na hudbu,
stepy musí být použity v celé skladbě.
FITNESS AEROBIC
Charakteristika: Pohybové skladby vycházející z High Impact aerobiku, k tomu vhodná podbítovaná
hudba max 160 BPM. Jsou povoleny skoky s doskokem na obě chodidla, press oporem o obě paže jako
přechody (ne s obratem), prvky flexibility jako přechody (ne výdrž), nepředvídatelné sekvence.
Minimální počet cvičenců ve skladbě je 5, maximální není určen.
Délka hudby: je 1,5 - 2 minuty (tolerance 5s). Nesmí se používat pomůcky a rekvizity.
Kostým: by měl být sportovní, ne teatrální, odkládání částí kostýmu není povoleno.Povinné prvky
nejsou.
Zakázané prvky: přemet stranou (hvězda). Přemet vpřed a vzad, stoj na rukou, prvky statické síly na
jedné ruce, skoky do kliku ležmo nebo rozštěpu, zvedačky a pyramidy v průběhu skladby (na začátku a
na konci povoleno), podepření v průběhu sestavy povoleno.
SPORTOVNÍ AEROBIC
sóla, dua, tria, malé i velké týmy
vlastní hudba
řídí se pravidly FISAF pro III.VT
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SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

MAŽORETKY, CHEERLEADERS
REKVIZITY
Rekvizitami se rozumí maskoti, prapory, transparenty, tabulky s označením soutěžících, města, státu,
sponzora, případně další předměty. Tyto rekvizity nesmí být umístěny v trase pochodového defilé, na
soutěžní ploše pódiové sestavy a v jejím ochranném pásmu. Mohou být použity pouze v prostoru pro
publikum, nesmí rušit soutěžní vystoupení a bránit ve výhledu porotcům
HUDBA
– vlastní, zasílá se předem na e-mail: dancemaniacup@gmail.com ve formátu mp3
SPORTOVNÍKATEGORIE_VĚKOVÁ KATEGORIE_NÁZEVSKUPINY_NÁZEVCHOREOGRAFIE
(např. MAŽORETKY_JUNIOŘI_ÚSTECKÉMAŽORETKY_MAŽORETKYJEDOU...)

POČET SOUTĚŽÍCÍCH A DÉLKA VYSTOUPENÍ
Počet soutěžících: sólo (1), duo (2), trio (3), malé týmy (4-7), velké týmy (8-25)
ve skupině baton mohou být jen děvčata, ve skupině pom-pom,
jestliže má více než 12 členek, může být 1/6 chlapců
Délka vystoupení:
sólo, duo 1:30 – 2:00 minut
malé a velké týmy 1,50-3,00 minuty ( u dětí 1,30-3,00 minuty) +- 15 vteřin
OBLEČENÍ A OBUV
Kostým v sekci baton
Musí obsahovat některé prvky tradičního mažoretkového oblečení
Je povolena individuální modifikace, různé motivy lidové, prvky národních krojů
Nemůže mít výlučně (pouze) formu kombinézy, body, gymnastického trikotu, plavek.
Vysoké boty nejsou povinné
Kostým v sekci pom-pom
Charakter disciplín s pom-pom předpokládá užití libovolného kostýmu, úbory typu show, disco dance,
apod. Úbor může, ale nemusí obsahovat prvky tradičního mažoretkového oblečení
Účesy a líčení
Musí odpovídat věku soutěžících a charakteru sestavy. Jednotné účesy a líčení přispívají k estetickému
působení
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VĚKOVÉ KATEGORIE
KADETI 8 – 11 let (tzn. do průměru 11,4 let)
JUNIOŘI 12 – 14 let (tzn. do průměru 14,4 let)
SENIOŘI 15 + let
U sólo formací (sólo, duo-trio a mini) musí věk u všech soutěžících odpovídat kategoriím.
U velkých skupin je povoleno až 30 % mladších nebo starších soutěžících v jedné skupině.
Mladší může být o jednu kategorii:
v kadetkách 6 a 7 let
v juniorkách 8 až 11 let
v seniorkách 12 až 14 let
Starší může být pouze o jeden rok:
v kadetkách 12 let
v juniorkách 15 let
Rozhodující je věk, dosažený v roce konání soutěže.
Věkové složení skupiny se může projevit v hodnocení celkového dojmu a kompaktnosti
DISCIPLÍNY
MAŽORETKY BATON
- 1 ks nebo 2 ks hůlek (baton) na mažoretku
Hodnotí se zvládnutí pochodu, práce s hůlkou či pomponem. Originalita a umělecký dojem.
žádné další doplňující náčiní (šátky, apod.) není pro soutěžní sestavy povoleno

MAŽORETKY POM-POM
- 2 základní ks třásní (pom-pom) na cheerleaderku
- v průběhu soutěžního vystoupení je možná výměna za dodatkový pom-pom jiné barvy nebo šátek
dodatkové náčiní však nesmí být připraveno na soutěžní ploše nebo vedle ní
- žádné další doplňující náčiní není pro soutěžní sestavy povoleno
POŘADATEL MÁ PRÁVO SOUTĚŽNÍ JEDNOTKY PŘESUNOUT
V RÁMCI KATEGORIÍ A I DISCIPLÍN
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