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Za hranicou pohybu 2023
Tanečný festival pre členov aj nečlenov SZTŠ

www.houseofdance.sk/zahranicoupohybu

Tradičná, Nitrianska, májová tanečná súťaž pod novým názvom

Organizátor: House of Dance o.z., Výstavná 8, 949 01 Nitra, IČO: 54514398,
DIČ: 2121739378

Spoluorg.: ZUŠ Jozefa Rosinského, Vajanského 1, 949 01 NItra

Termín: 12.-14.05.2020, v čase od 8:00-22:00

Miesto : Mestská športová hala, Dolnočermánska 105, Nitra

Parkovanie: v okolí športovej haly

Súťaž určená: pre členov aj nečlenov SZTŠ, otvorená pre všetky súbory, skupiny
a jednotlivcom zo SR a EÚ

Kategórie: 12.5.2023 piatok

● Jazz, Balet, Modern dance a Contemporary
● Show dance
● Open

14.5.2023 nedela

● Hip-hop
● Street dance
● Disco dance

Každý tréner zodpovedá za zaradenie choreografií do
jednotlivých tanečných a vekových kategórií na základe
charakteristík tanečných štýlov v propozíciách.

http://www.houseofdance.sk/zaranicoupohybu
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V prípade zlého zaradenia choreografie do tanečnej kategórie
zníži porota bodové hodnotenie v technickej zložke hodnotenia, čo
môže mať dopad na zníženie celkového počtu bodov a teda
zhoršiť výsledné umiestnenie.

NOVINKY 2023: 1, Súťaže HOBBY

Súťaže hobby (označené ako „B“) sú určené pre začínajúcich
tanečníkov a skupiny. Za začínajúcich tanečníkov sa považujú
tanečníci, ktorí tancujú 3 roky a menej. Do úvahy sa berie
začiatok tancovania, nie začiatok súťaženia. V prípade, ak je
skupina tanečníkov zmiešaná z hobby a skúsených tanečníkov
(označené ako “A”) v akomkoľvek pomere, štartuje takáto skupina
v súťažiach kategórie A.

V súťažiach HOBBY ide hlavne o to, aby získali začínajúci
tanečníci priestor na súťaženie so seberovnou konkurenciou
a zároveň videli ich skúsenejších kamarátov. Úmyslom je uviesť
začiatočníkov do súťažného tanca a ukázať im krásu súťažného
tanca. Prosíme vás preto, aby ste túto kategóriu nezneužili
prihlásením tanečníkov, ktorí tancujú dlhšie iba za úmyslom
nazbierať čo najviac pohárov.

V súťažnom tanci sú okrem víťazstva aj ďalšie dôležité
hodnoty, ktoré ctíme. Neustály progres, pozitívny vzťah
k tancu, zábava a priateľstvá. Ak nastúpime na cestu týchto
hodnôt, víťazstvá sa stanú výsledkom cesty a nezostanú iba jej
cieľ.

2, Súťažný deň naviac

Vďaka vášmu záujmu a ochote súťažiť v Nitre sme pridali ďalší
súťažný deň, aby sme všetko dôležité v pokoji stihli a zabezpečili
pre vás ešte väčšie pohodlie, ako po minulé roky.

3, Galavečer

V galavečernom programe uvidíte najlepších tanečníkov a skupiny
celého dňa a ďalší zaujímavý program. Organizátor si vyhradzuje
právo galavečer neorganizovať, v prípade veľkého počtu
súťažných choreografií.

4, Zábavná fotostena

Záleží nám na tom, aby sme si príjemné okamihy uchovali nielen
v pamäti.
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Tradične: 1, Najlepší choreograf súťaže

Vyhlásení budú najlepší choreograf/ka súťažného dňa. Hodnotiť
sa bude nápad, originalita, kompozícia, využitie priestoru
a kostýmy. Výhercovia získajú finančnú odmenu vo výške 150
Eur a diplom.

2, Online prihlasovanie

Zabezpečili sme pre vás väčší komfort pri prihlasovaní. Stačí
kliknúť na link a vyplniť online prihlášku.

3, Online výsledky

Počas súťaže si budete môcť pozrieť priebežné aj celkové
výsledky v jednotlivých kategóriách. Link na online výsledky
pridáme na web stránku súťaže na začiatku súťažného dňa.

Porota: zverejnená do 23.4.2023 na web stránke súťaže. Porotcovia budú
osobnosti, ktoré sú morálne a odborne akceptované v komunite
daného štýlu.

Harmonogram: zverejnený do 7.5.2023 na web stránke súťaže

Prihlášky: do 23.4.2023

členovia IDO: cez informačný systém SZTŠ

nečlenovia IDO: vyplnením online prihlášky na stránke
www.houseofdance.sk/zahranicoupohybu.

Uzávierka prihlášok je do 23.4.2023, 24:00 alebo do naplnenia
maximálnej kapacity súťažných choreografií v kategórii.
Nenechávajte si preto prihlasovanie na poslednú chvíľu. O
uzavretí kategórii na ďalšie prihlasovanie z dôvodu naplnenia
vás budeme priebežne informovať na stránke súťaže.

Prihlášku akceptujeme, ak je kompletne vyplnená, odoslaná
včas s uhradeným štartovným. Organizátor si vyhradzuje právo
neprijať prihlášku vzhľadom k naplnenosti kategórií a tiež právo
spojiť kategórie, v prípade menšej obsadenosti.

Prezentácia: zaprezentované budú všetky choreografie podľa prihlášok, v
prípade zmien vašej účasti na súťaži oproti prihláškam nás
bezodkladne informujte, najneskôr však do stredy 10.5.2023 na
sutaz@houseofdance.sk.

http://www.houseofdance.sk/zahranicoupohybu
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Štartovné: úhrada na účet SK75 1100 0000 0029 4913 0409

Do súťaže budú zaradené iba súbory s včasnou úhradou
štartovného. V prípade odstúpenia zo súťaže sa peniaze
nevracajú.

Variabilný symbol

● 0300 piatkové súťaže nečlenovia SZTŠ
● 0301 piatkové súťaže členovia SZTŠ
● 0400 nedeľné súťaže nečlenovia SZTŠ
● 0401 nedeľné súťaže členovia SZTŠ

Poznámka platby

Do poznámky platby uveďte názov súboru podľa prihlášky

Štartovné

A. formácia 13 a viac cena 90,00€
B. formácia 8 - 12 cena 80,00€
C. skupina 4 - 7 cena 60,00€
D. duo/trio 2 - 3 cena 30,00€
E. sólo 1 cena 20,00€

Hudba: Hudobný podklad e-mailom na sutaz@houseofdance.sk
najneskôr do termínu uzávierky prihlášok. Hudbu si prineste aj na
USB kľúči v deň konania súťaže.

Označenie skladby: Názov choreo - Kategória - Počet
tanečníkov - Veková kategória

VZOR: Happy DAY - Show dance - Formácia - JVK

Stravovanie: V priestoroch športovej haly bude bufet so studenou stravou a
občerstvením.

Vstupné: ZADARMO deti do 6 rokov

4 EUR deti od 7-10 rokov, dôchodcovia, ZŤP

6 EUR dospelí

Vstupné neplatia: 1x tréner, vedúci klubu alebo choreograf za
jednu školu + 1x vstup na každých 15 tanečníkov z jednej
tanečnej školy

mailto:sutaz@houseofdance.sk
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Info o súťaži: www.houseofdance.sk/zahranicoupohybu
Platby: 0910202204 Miroslava Siráňová,

Prihlášky: 0948202345 Zuzana Molnárová,

Organizátor: 0948204111 Nina Surovcová,

Mail: sutaz@houseofdance.sk

Rekvizity a kulisy si tanečníci musia priniesť sami a na jeden krát.
Tanečníci nesmú počas vystúpenia znečistiť tanečnú plochu.

Vekové kat.: zaradenie je podľa veku dosiahnutého v roku konania súťaže

MINI 4-7 rokov (do roku nar. 2016 vrátane)
DVK/ deti 7-12 rokov (do roku nar. 2011 vrátane)
JVK/ juniori 13-16 rokov (do roku 2010 - 2007 vrátane)
HVK/ mládež 17 a viac rokov (od roku 2006 a skôr)

Mladší tanečníci môžu tancovať v staršej vekovej kategórii pokiaľ
ich je menej ako 50% z celkového počtu tanečníkov a pokiaľ
žiadny z tanečníkov nie je o viac ako 2 roky mladší ako spodná
hranica vekovej kategórie. Starší tanečníci nemôžu štartovať
v mladšej kategórii.

Nad správnym vekovým aj tanečným zaradením budeme
dohliadať. Tréner je povinný v prípade potreby predložiť
organizátorovi doklad s preukázaním veku tanečníkov. V prípade
pochybenia pri zaraďovaní do vekových skupín môže byť
skupina preradená alebo diskvalifikovaná!

Odporúčaná minutáž:

Sólo/ Duo do 2:15
Trio/ Skupina do 3:00
Formácia do 4:00

TANEČNÉ KATEGÓRIE:

I. KATEGÓRIA: JAZZ, BALET, MODERN DANCE a CONTEMPORARY
Choreografie vychádzajúce z tanečných techník: Ch. Limón, M. Graham,
Humprhey-Weidman, Cunningham. Choreografia nemusí mať dej, mala by však
vyjadrovať náladu, pocit, emóciu. Kulisy nie sú povolené, rekvizity áno. Akrobaciu by

http://www.houseofdance.sk/zahranicou
mailto:sutaze@houseofdance.sk
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tanečníci mali eliminovať na minimum. V kategórii detí sú zakázané lifty (prvky
predvedené s pomocou jednej alebo viacerých osôb, pri ktorom obe chodidlá
tanečníka opustia tanečnú plochu) a akrobacia, pri ktorej tanečník nemá kontakt
s podlahou pri pretočení svojho tela vertikálne okolo vlastnej osi.

II. KATEGÓRIA: SHOW DANCE
Choreografie vychádzajúce z tanečných techník Modern dance, Balet, Jazz dance,
Contemporary. Buď môže byť použitá jedna tanečná technika, alebo spojenie
viacerých.

Show choreografie musia mať dej, námet a tému, ktorá bude definovaná v názve
choreografie a bude pochopiteľná z tanečného prevedenia tanečníkov. Hudba,
námet aj kostýmy musia byť vždy primerané veku tanečníkov.

Akrobacia je povolená, ale nesmie dominovať. V kategórii detí sú zakázané lifty
(prvky predvedené s pomocou jednej alebo viacerých osôb, pri ktorom obe chodidlá
tanečníka opustia tanečnú plochu) a akrobacia, pri ktorej tanečník nemá kontakt
s podlahou pri pretočení svojho tela vertikálne okolo vlastnej osi.

Kulisy a rekvizity sú povolené, musia si ich však tanečníci priniesť na tanečnú plochu
sami a na jedenkrát.

III.KATEGÓRIA: HIP HOP
Choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly Hiphop, Poppin, Lockin, Breaking,
Newstyle, Dance Floor, Break Dance. Hudobný štýl je v charaktere Hiphop, Funky,
Rap, Soul, Pop, Techno, House a pod. Lifty a akrobacia sú povolené, nesmú
dominovať. Vystúpenie môže mať dej. Rekvizity a kulisy sú povolené.

IV. KATEGÓRIA: STREET DANCE
Za Street Dance sa považujú choreografie, ktoré využívajú prvky streetových a
klubových štýlov (Dancehall, Waacking, House, Vouge, Ladystyle a iné) alebo
v ktorých ide o kombináciu viacerých Streetových štýlov, resp. o kombináciu
streetových štýlov s minoritou Hiphopu. Patria sem aj choreografie inšpirované MTV
tradíciou.

Choreografia nemusí mať dej, môžu byť použité kulisy, rekvizity, práca s
oblečením. Dôraz je kladený na originalitu, prezentáciu (performance), štýl, výraz
a predvedenie. Kulisy sú povolené, akrobacia je povolená a však nesmie dominovať.

V. KATEGÓRIA: OPEN DISCO CHOREOGRAFIE
Choreografie, v ktorých dominuje tanečný štýl Disco dance. Hudba by mala byť v
tempe 132-140 bpm, kostýmy prislúchajúce disco štýlu – možné využitie flitrov,
ozdobných kamienkov, lesklých materiálov. Povolenými prvkami sú švihy, skoky,
vruty, piruety a ich správne technické prevedenie sa vysoko hodnotí. Dôraz sa kladie
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na zmeny útvarov, muzikalitu, nápaditosť choreografie. Choreografia nemusí mať
dej. Akrobacia je povolená, ale nesmie dominovať. Kulisy sú povolené.
VI. KATEGÓRIA: OPEN
Do tejto tanečnej kategórie patria všetky tanečné štýly, ktoré nie sú zaradené
v predchádzajúcich kategóriách. Ide  o choreografie, pre ktoré nie sú otvorené
samostatné kategórie (Latino, Tango Argentino, Spoločenské tance, Salsa, Step,
Country, Folk dances, Brušné tance, Muzical a iné). Vyžaduje sa čistá a jasná
technika pri prezentovaní jednotlivých štýlov. Rekvizity, kulisy a akrobacia sú
povolené.

Milí vedúci tanečných škôl, tanečných skupín,

v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že všetky vaše
podnety vyriešime k vašej spokojnosti. Tešíme sa na stretnutie s Vami a vašimi
skupinami 12.-14.mája 2023 v Nitre.

S pozdravom
Tomáš Surovec a Nina Surovcová
House of Dance by Tomáš Surovec


