
 
 

 

IDF MISTROVSTVÍ EVROPY 2016 

DANCE LIFE EXPO 
 
 

Základní charakteristika disciplín 
 

KOMPLETNÍ VÝPIS VŠECH SOUTĚŽÍ: 

 DANCE SHOW 

 DANCE POP 

 DISCO DANCE 

 DISCO FREESTYLE 

 DISCO SLOW 

 DANCEHALL  

 HIP-HOP 

 HIP-HOP BATTLE 

 HOUSE 

 HOUSE BATTLE 

 POPPING 

 WAACKING 

 FANTASY SHOW 

 FREE DANCE SHOW CATEGORY 

 FREE SHOW 

 JAZZ FUNK 

 
DANCE SHOW  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 pouze techniky: jazz, modern jazz, contemporary, klasický balet 

 zakázány jsou rekvizity 
 
DANCE POP: 

 Kompletní pravidla: ZDE 

 street jazz s prvky old styles - locking, popping, hip hop  

 akrobatické a gymnastické prvky včetně break dance jsou POVOLENY 

 pohyby jasně odráží povahu hudby - ostré údery hudby odráží přesné krátké pohyby a 
držení těla, použity mohou být také synkopovaného pohyby a zpomalené pohyby 

 Prvky , které mohou být použity jsou: Batmans, rotace, drops, splits a halfsplits, 
expresivní pózy, izolované pohyby těla, stylizované základní prvky tanečních stylů 
«Popping», «Locking» a «Hip- hop». 

http://www.idfdance.com/eng/pages/rules
http://www.idfdance.com/eng/pages/rules


 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace  

 hudba musí reprezentovat pouze a výhradně styly POP a NEW JACK SWING – 
hudební směry, vyznačující se méně než synkopami než funk, rytmickými sekcemi, 
soul-sopránem, jednoduchými písňovými struktury, se zaměřením na hudební motiv a 
chytlavé melodie 

 Tempo hudby (počet taktů za minutu): 
o MINI: 30 – 32 BPM 
o YOUTH, JUNIOR, ADULT: 30 – 34 BPM 

 
DANCEHALL:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace  

 Hudba musí reprezentovat pouze a výhradně styl DANCEHALL 

 Tempo hudby (počet taktů za minutu): 22 – 32 BPM 
 
DISCO DANCE:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace  

 Zakázány jsou akrobatické prvky 

 Povolené akrobatické prvky jsou pouze: cartwheel, forward roll, backward roll, 
shoulder stand, hand support with hips and legs below the head level, head stand, 
bridge, wave, neck spring, head spring, shoulder spring and hand stand  

 Hudba musí reprezentovat pouze a výhradně styl DISCO DANCE 

 Tempo hudby (počet taktů za minutu):  
o MINI: 32 - 34 BPM 
o YOUTH, JUNIOR, ADULT: 34 – 36 BPM 

 
DISCO FREESTYLE:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace  

 Tanečníci jsou povinni provést alespoň 3 akrobatické prvky (individuálně nebo 
kombinovaně) 

 Hudba musí reprezentovat pouze a výhradně styl DISCO DANCE 

 Tempo hudby (počet taktů za minutu):  
o MINI: 32 - 34 BPM 
o YOUTH, JUNIOR, ADULT: 34 – 36 BPM 

 
DISCO SLOW:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 sloučení několika tanečních žánrů, jako jsou: 
o slow Jazz and Jazz (Lyrical Jazz) 
o moderní tanec 
o klasický balet 
o moderní tanec 
o improvizace 
o Aerobic a akrobatických  

 žádný z tanečních žánrů ani gymnastických a akrobatických prvků by neměla být 
dominantní; Choreografie by měly být vyváženy a vytvořeny tak, aby odpovídaly 
charakteru tanečního žánrů DISCO 

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace  

 Povoleny jsou pouze gymnastické a akrobatické prvky, během kterých zůstávají ruce 
nebo jiné části těla tanečníků na podlaze. Provádění gymnastických nebo 
akrobatických prvků s fázi letu není povoleno. 

http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Dancehall%20Rules%202015-2018.pdf
http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Disco%20Dance%20Rules%202015-2018a.pdf
http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Disco%20Freestyle%20Rules%202015-2018a.pdf
http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Disco%20Slow%20Rules%202015-2018.pdf


 Hudba musí reprezentovat pouze a výhradně styly: New Age Rhythm & Blues, Slow 
Rock, Pop Rock and Alternative Rock.  

 Striktně zakázány jsou styly: Hip Hop, Techno, House, Dance Hall, Rock and Roll. 

 Tempo hudby (počet taktů za minutu): 16 – 26 BPM 
 
FANTASY SHOW:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 choreografie může být sestavena z jakékoliv taneční techniky i z "vymyšlených" prvků" 

 během choreografie je nutné odvyprávět příběh, který bude mít začátek a konec 

 tanečníci by měli vyjadřovat emoce.  

 tanečníci mohou prezentovat komické či pantomimické scénky. Je dovoleno také 
zahrnout části choreografie bez hudebního doprovodu.  

 Rekvizity a jevištní dekorace jsou POVOLENY 

 Akrobatické prvky jsou POVOLENY 
 
FREE DANCE CATEGORY (styly, které nejsou obsazené v ostatních disciplínách):  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 všechny taneční žánry, které IDF nemá, případně které nejsou na dané soutěži 
vypsány (např. Tango, společenské tance,...).  

 Choreografie by měla obsahovat více než jeden taneční styl a může obsahovat více 
hudebních žánrů.  

 Rekvizity a jevištní dekorace jsou povoleny!  

 Akrobatické prvky jsou POVOLENY 
 
FREE SHOW:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Choreografie může být tvořena jakoukoliv existující taneční technikou kromě:  
o DISCO DANCE, TECHNO, HIP HOP, JAZZ FUNK, DANCE POP, HOUSE, 

DANCE HALL, WAACKING, BREAK DANCE, POPPING, BELLY DANCE, 
CARIBBEAN, ROCK’N ROLL, BOOGIE WOOGIE, TWIST, DISCO 
FREESTYLE 

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace  

 Tanečníci jsou povinni provést akrobatické prvky (individuálně nebo kombinovaně) – 
není omezeno počtem 

 
HIP-HOP:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace akrobatické a gymnastické prvky včetně 
break dance jsou POVOLENY 

 Hudba musí reprezentovat pouze a výhradně styl Hip hop 

 Tempo hudby (počet taktů za minutu): 24 – 32 BPM 
 
HOUSE:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace 

 akrobatické a gymnastické prvky včetně break dance jsou POVOLENY 

 Hudba musí reprezentovat pouze a výhradně styl House 

 Tempo hudby (počet taktů za minutu): 28 - 35 BPM 
 
JAZZ FUNK:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Tempo hudby (počet taktů za minutu): 32 – 34 BPM 

http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Fantasy%20Show%20Rules%202015-2018a.pdf
http://www.idfdance.com/eng/pages/rules
http://www.idfdance.com/eng/pages/rules
http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Hip%20Hop%20Rules%202015-2018a.pdf
http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20House%20Rules%202015-2018a.pdf
http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Jazz%20Funk%20Rules%202015-2018a.pdf


 Taneční styl obdobný MTV dance - velký důraz na manýry a gesta, použití technik 
Vogue a Waacking + dalších klubových technik.  

 Velmi propojené s použitou hudbou (nejčastěji: Beyoncé, Rita Ora, Lady Gaga, Pussy 
Cat Dolls, Rihana, Gwen Stefani, Shakira,...).  

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace  

 Akrobatické a gymnastické prvky včetně break dance jsou POVOLENY 
 
POPPING:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace  

 Akrobatické a gymnastické prvky včetně break dance jsou POVOLENY 
 
WAACKING:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Tempo hudby (počet taktů za minutu): 33 - 35 BPM 

 Zakázány jsou rekvizity i jevištní dekorace  

 Akrobatické a gymnastické prvky včetně break dance jsou POVOLENY 
 
HIP HOP BATTLE & HOUSE BATTLE:  

 Kompletní pravidla: ZDE 

 Hudební doprovod zajišťuje DJ na živo. 

 Délka skladeb je mezi 40 – 60sec. pro každého tanečníka / tanečníky. 

 Soutěž má 2 kola: 
o 1. kolo – KVALIFIKACE: tanečníci prezentují vystoupení v délce 30 – 40sec, 

aby mohli být vybráni do účasti v battle 
o 2 kolo – BATTLE – tanečíci, jež se kvalifikovali budou v náhodném pořadí 

rozřazeni do párů s jejich oponenty 

 

http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Popping%20Rules%202015-2018a.pdf
http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Waacking%20Rules%202015-2018a.pdf
http://www.idfdance.com/files/firma.idfdance/upload/files/Rules/IDF%20Hip%20Hop%20Battle%20Rules%202015-2018a.pdf

