
získej titul DA CLUB 
                 ………...CZECH STREET DANCE CLUB 2018 !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 



DA CLUB 
Neděle 11.11.2018/ Brno BVV/ DANCE LIFE! 

            NOVÝ KONCEPT SOUTĚŽE  O NEJLEPŠÍ STREET DANCE KLUB 2018 
 

vyber nejlepšího reprezentanta  z klubu do jednotlivých “soutěží” 
MEZINÁRODNÍ POROTA 

10t STREET SOUTĚŽÍ  (5x freestyle a 5x choreo soutěž)  
 
 

- nový koncept soutěže a konfrontace určený pro street dance subjekty, který v širším 
záběru a do hloubky komplexně prověří  kvalitu každé taneční školy/teamu/crew. 

 
 

- vyber ty nejlepší z klubu na jednotlivé disciplíny a konfrontuj se s ostatními kluby a 
tanečníky v dané disciplíně! Není potřeba dlouhá a náročná příprava - soutěž vychází z 
dlouhodobé činnosti a zkušenosti tanečníků/teamů/složek v klubu 
 
 

- DA CLUB soutěž otestuje, jak jste na tom s freestylem, jak s choreografiemi, jak umíte 
pracovat s hudbou, jak se umíte rychle a kvalitně učit, jak dobré máte trenéry, jakou máte 
techniku a zkušenost, zábava a hra na Dance Lifu:) 
 

- soutěž, kde můžete jako klub táhnout za jeden provaz a vzájemně se podporovat a 
hecovat ke společnému výsledku a uspět jako celý klub, ale porovnat své nejlepší v 
každé soutěži!  
 

- Na soutěži nikdo nemusí stále na něco čekat, disciplíny probíhají v prvním kole paralelně 
formou prověrky na jednotlivých pointech    ( taneční studia a stage), měla by to být 
zábava, nový typ soutěže, který prověří vaše schopnosti  
 

- nový rozměr zábavy vedle workshopů a možnost efektivně využít rozsáhlé kapacity a 
prostor na brněnském výstavišti v rámci festivalu LIFE!,  a konfrontovat se tak s 
ostatními. V době začátku soutěže v neděli budou dobíhat poslední workshopy ve street 
dance! 
 

- Lze pojmout i individuálně jako soutěž v rámci jednotlivých disciplín  a prověřit své schopnosti u skvělé 
poroty nejen v klasických battlech a choreo soutěžích viz. níže !  

 
 



 
 
 

5 FREESTYLE SOUTĚŽÍ 
 5 CHOREO SOUTĚŽÍ 

Za klub vyber ty nejlepší do těchto soutěží: 
 

 

1. STREET KID / hip hop solo, do 11 let 

 

2. STREET JUNIOR / all style duo, do 15 let 

 

3. DA CREW /all style, 5 - 12 dancers, věk neomezený, bez dema  

  

4. FUSION /lektor & jeho talent do 15 let 

 

5. DANCE for KNOWLEDGE / 3 - 7 dancers, od 15 let! prověření techniky, kroky,  

                                                                                pohyby zaměřené na techniku a  základ, bude 
                                                                                tanečníkům předvedena, pak odprezentují kvalitu 
                                                                                 provedení  
   
 

6. CHOREO KIDS /max 2 min, 7 - 24 dancers, do 11 let  

 

7. CHOREO JUNIOR /max 2 min, 7 - 24 dancers, do 15ti let 

 

8. CHOREO /max 2 min, 7- 24 dancers, věk neomezený   
 

9. MUSIC ROUTINE  max 1,5 min sestava one song, vlastní hudba, 3 -7 dancers, hodnotí se 

                                                      jen sestava , zpracování hudby a kvalita pohybu, nehodnotí se formace  
                                                      a teamová choreografie, věk neomezený 

 

10.CHOREO CHALLENGE /3 - 7 dancers. nauč se rychle a technicky správně sestavu 

                                                                          a  odprezentuj, hodnotí se, jak kvalitně se to reprezentanti 
                                                                         daného klubu naučili, na způsob castingu 

 
 



Časový harmonogram 
(Časy jsou předběžné, dle účasti pošleme konečný harmonogram) 

1.kolo  
GOGEN EVROPA 2 STAGE, PAVILON A 
13:00 CHOREO CHALLENGE 
14:00 DANCE for KNOWLEDGE 
 
(Na tyto soutěže je  potřeba přijít včas, na začátku těchto soutěží proběhne výuka hromadně a 
následně se bude hodnotit zvlášť postupně) 
15.00 - 17.00  CHOREO KIDS, CHOREO JUNIOR, CHOREO 
 
BATTLE STAGE, PAVILON E, 1.P 
13.00 STREET KID, STREET JUNIOR 
14:30 FUSION, DA CREW 
 
MEETING POINT,  PAVILON E, 2.P  
13:00 - 15:00 MUSIC ROUTINE 
Reprezentantii klubu/teamu můžou přijít kdykoliv během tohoto času. Budou testováni a hodnoceni separovaně od 
ostatních reprezentantů klubů/teamů. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

FINÁLE 
17.00 - 20.30 GOGEN EVROPA 2 STAGE, PAVILON A 
 
POROTA: V prvním kole se porota jednotlivě rozdělí a bude hodnotit a vybírat do finále 4 nejlepší. V 
druhém bloku prvního kola bude CHOREO KIDS, CHOREO JUNIOR A JUNIOR už hodnotit společně. 
Ve finále bude hodnotit společně všech 10 soutěží. 
RABAH MAHFOUFI (FR)  -  FUSION, DA CREW 
ŽELJKO BOŽIČ (SLO) - CHOREO CHALLENGE 
ZUZA AL - STREET KID, STREET JUNIOR 
J.K. SANCHEZ - MUSIC ROUTINE 
TESS - DANCE for KNOWLEDGE 
 
Registrace online do pá 2.11.2018 zde:  
https://goo.gl/forms/KRFQwQ2QGREurx4x2  
Evidence registrovaných a platba startovného: pavilon E: 11.11.2018 10.00 - 12.00 hod.  
 
PRICE MONEY pro DA CLUB: 10 000,- Kč  
Startovné 150,- Kč/os/disciplína  + 100 Kč/os za každou další disciplínu, které se daný tanečník 
zúčastní.  

https://goo.gl/forms/KRFQwQ2QGREurx4x2
https://goo.gl/forms/KRFQwQ2QGREurx4x2


Pravidla 
 

1. soutěž tanečních klubů/teamů, ale i individualit v 5ti freestyle a 5ti choreo street soutěžích. Nemusí se 
zúčastnit všech!  
 

2. Každý taneční klub vybere své nejlepší vhodné zástupce na jednotlivé disciplíny. formou prověrky v disciplínách ve 
freestylu i v choreografii. Počet reprezentantů je na Vás, ale měli by mít šanci postoupit do bodovaného finále!! Ve 
finále v rámci celé soutěže DA CLUB se počítají body z daného klubu/teamu jen toho nejlepšího. (V rámci 
vyhodnocení jednotlivých disciplín se počítají body všem - takže např. můžou zástupci jednoho teamu získat 1. i 
2druhé místo)  
 

3. Soutěž probíhá ve 2 kolech: 1. prověřovací kolo proběhne cca paralelně na třech místech (na každém pointu 
proběhnou většinou 2 disciplíny). Nejlepší 4 z každé disciplíny postupuje do FINÁLE na hlavní stage!. Až  ve 
FINÁLE v každé z 10ti soutěží sbírají postupující reprezentanti klubu body. Klub, který získá nejvíc bodů vyhrává 
titul “ DA CLUB”.  
 

4. Street Kid, Street Junior: 1.kolo 1 minuta formou freestyle dema  
                                         nebo exhibičního battlu  
                                         DJ music, finále battle 
Fusion: 1.kolo 2 minuty formou freestyle dema nebo nebo exhibičního battlu  
              DJ music, final battleDa Crew: 1.kolo exhibiční battle 3 vstupy, DJ music,  
              final battle. 
Dance for knowledge - nejprve hromadná výuka 10. - 20 min.,  
                                      pak testování po subjektech, finále stejný systém 
Choreo Kids, Junior i hlaváci max. 2 min - jednodušší na přípravu, ukaž the best!!!, 
                                                větší důraz na zpracování hudby, jinak se hodnotí 
                                                standardně  jak velké formačky 
Music Routine - vybraní reprezentanti předvedou choreo na vlastní hudbu,  
                                                na formačním postavení nezáleží, jde čistě o kvalitu 
                                                sestavy a jejího předvedení, 1 song! 
Choreo challenge -  castingový systém, nejprve hromadná výuka 10.-20 min.,  
                                pak   testování jednotlivých subjektů, kdo to zatancuje nejlépe,  
                                finále stejný systém 
 

5. Taneční klub se nemusí účastnit všech deseti soutěží, ale samozřejmě tím maximalizuje možnost zvítězit. Je to ale 
nastavené bodově tak, že může celkově zvítězit i team, který se nebude účastnit všech 10ti disciplín. Vyhrát je 
relativně možné i při účasti v polovině i menším počtu soutěží. Systém bodování ve finále viz.níže. 
 

6. Konkrétní tanečník se může zúčastnit více tanečních soutěží, ale zvyšuje se mu startovné (v prvním kole na něj 
budeme případně čekat). A pozor na harmonogram, aby to časově zvládli - ověřte si a zvažte pečlivě kdo půjde na 
co.  

7. Některé malé kluby nemusí bojovat o celkové vítězství DA CLUB, ale porovnat síly jen v konkrétních soutěžích, kde 
budeme také vyhlašovat a oceňovat vítěze!!  

8. Porota v prvním kole je rozdělena a hodnotí a testuje zvlášť, finále dohromady 5 porotců. 

SYSTÉM BODOVÁNÍ  
FINÁLE V KAŽDÉ DISCIPLÍNĚ: 

1.místo = 1000 bodů 
2.místo = 750 bodů 
3.místo = 500 bodů 
4.místo = 250 bodů 



 

 
 


