
Dance Life hobby cup 
 

Hobby cup je určen výhradně pro začínající tanečníky a taneční kolektivy s 
rekreační tréninkovou zátěží (nesmí zde tančit formace, které evidentně náleží 
svou technickou výkonností do vyšších soutěží jako např. Czech Dance Masters, 
maximální tréninková zátěž: 2 lekce týdně). 

 

Styly: STREET dance, DISCO dance, SHOW parketové kompozice, TAP  

Kategorie: malé formace (4-9 tanečníků – pouze DICSO a STREET), velké 
formace (10-25 tanečníků) 

DÉLKA SKLADBY U VŠECH FORMACÍ 2:00 - 4:30 

Věkové kategorie: děti (do 11 let včetně), junioři (12-15 let), hlavní (16 let a více) 

Vedoucí soutěže: Martina Konečná, mob.: 775 140 013, e-mail: info@nofeet.cz 

Datum konání:  neděle 11. 11. 2018 

Prostorové zkoušky: 8-8:45 

Zahájení: 9:00, předpokládané UKONČENÍ: 20:45 

Registrace: minimálně 90 minut před začátkem disciplíny 

 

DISCIPLÍNY 
 
 

STREET DANCE FORMACE 
 
Charakter tance: Soutěžící mohou předvést libovolný taneční styl spadající pod 
celosvětovou urban scénu. 
Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance formace, ne jedinců, 
jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití 
hudební předlohy, pohybová, technická a choreografická náročnost jsou vysoce 
oceňovány. 
Rekvizity: Jsou povoleny  



 
DISCO DANCE 
Pulzující, rytmické kontrakce a uvolnění v souladu s rytmem hudby. Pohyb paží 
podporuje 
a zdůrazňuje pohyb těla. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z 
tance skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční 
různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová, technická a 
choreografická náročnost jsou vysoce oceňovány. Stejně tak použití 
synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení 
těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem. Tanečníci mohou 
tančit i sólově v omezené míře. 
 
 
SHOW PARKETOVÉ KOMPOZICE 
Všechny volné kompoziční choreografie, využívající techniky baletu, jazzu, 
moderního tance, contemporary, show dance atd. vyjadřující určitý děj nebo náladu. 
Není povoleno využívat diskotékových a streetových technik! Práce s prostorem 
tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz 
choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. 
Rekvizity: jsou povoleny 

TAP DANCE 
Charakter tance: Všechny formy Tap (tak jako Rhythm, Hoofing, Buck and Wing, 
Waltz Clog, Military, Precision Kick Line, Latin a hudební divadlo) mohou mezi sebou 
soutěžit.  
Tempo: Bez omezení, soutěžní nahrávka může obsahovat jedno volné místo (bez 
hudby) v maximální délce30 sekund. Toto však nesmí být na začátku či na konci 
hudebního doprovodu. 
hodnocení. 
Rekvizity: jsou povoleny 
 

PŘIHLÁŠENÍ FORMACÍ 
Bude probíhat elektronickou formou přes: 
https://goo.gl/forms/ma5uHbrfbnEEeMVK2, a to NEJPOZDĚJI DO pátku 26. 10. 
do 24:00!!! 

STARTOVNÉ 
Odpovídá běžnému dennímu vstupnému na Dance Life!, tzn. 150,- Kč/tanečníka 
(účastníci Dance Life! Hobby Cupu tedy nemuejí platit vstupné na Festival 
Life!). Platba bude probíhat předem na základě vystavené faktury v rámci 
celého kolektivu dohromady. Vedoucí klubu poté obdrží u vstupu do areálu 

https://goo.gl/forms/ma5uHbrfbnEEeMVK2


(pavilon E) daný počet pásek za zaregistrované tanečníky, plus jeden pásek 
navíc pro vedoucího klubu zdarma. 

 

HUDBA 
Hudbu ve formátu WAV nebo MP3 pošlou kolektivy na meail info@nofeet.cz 
nejpozději do středy 7. listopadu. . Jiné formáty nepřijímáme. Vedoucí kolektivu 
bude mít hudbu taktéž s sebou na flash disku. 

TANEČNÍ PLOCHA 
Taneční parket 14 x 14 metrů, povrch: broušená dřevotříska (hladký, ne příliš 
kluzký povrch) 

HODNOCENÍ 
● 3 členná kvalifikovaná porota (všestranná), hodnotí celkový dojem, 

využití prostoru, technické prvky, zvládnutí tanečního stylu, vnímání 
hudby, atd.  

● SKATING SYSTÉM 

OCENĚNÍ 
1., 2. a 3. místa získají dle umístění 

● poháry 
●  diplomy  
●  kolektivní cenu 

Ostatní získají diplomy. 

OSTATNÍ 
● Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídají jednotlivé kluby, resp. 

vedoucí klubů.  Pořadatel není odpovědný za jakékoliv zranění utrpěné 
při soutěži, nicméně zajistí zdravotní péči (první pomoc).  V průběhu 
konání soutěže přítomen zdravotník ČČK 

● Každý účastník musí mít u sebe doklad totožnosti (v případě mladších 15 
let kartičku pojišťovn 

● ŠATNY jsou plně k dispozici. Za ztrátu věcí v průběhu soutěže 
neručíme!!!!!! 

mailto:info@nofeet.cz


● Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu i v dni konání 
soutěže. Věkové kategorie se neslučují. 

● v případě hrubé porušení kázně tanečníka/ů během soutěže nebo fyzické 
napádání, bude celý klub diskvalifikován ze soutěže 

 

HARMONOGRAM 
8-8:45 – prostorové zkoušky dětských formací 

9-9:15 – zahájení soutěže, představení poroty 

9:15-10:45 – SHOW parketové kompozice – semifinále děti, junioři, dospělí 

10:45-11:15 – SHOW parketové kompozice – finále děti, junioři, dospělí 

11:15-11:30 – vyhlášení výsledků SHOW parketové kompozice 

11:30-11:45 – pauza 

11:45-12:45 – TAP – semifinále děti, junioři, dospělí 

12:45-13:30 – TAP finále děti, junioři, dospělí 

13:30-13:45 – vyhlášení výsledků TAP 

13:45-14:00 – pauza 

14:00-15:00 – DISCO velké formace semifinále děti, junioři, dospělí 

15:00-15:30 – DISCO malé formace semifinále děti, junioři, dospělí 

15:30-16:15 – DISCO velké formace finále děti, junioři, dospělí 

16:15-16:45 – DISCO malé formace finále děti, junioři, dospělí 

16:45-17:15 – vyhlášení výsledků DISCO velké i malé formace 

17:15-17:30 – pauza 

17:30-18:30 – STREET velké formace semifinále děti, junioři, dospělí 

18:30-19:00 – STREET malé formace semifinále děti, junioři, dospělí 

19:00-19:45 – STREET velké formace finále děti, junioři, dospělí 



19:45-20:15 – STREET malé formace finále děti, junioři, dospělí 

20:15-20:45 – vyhlášení výsledků STREET velké i malé formace 

20:45 – předpokládané ukončení soutěže 


