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PROPOZICE 
 

Otevřená soutěž pro dětské, juniorské, mládežnické a dospělé taneční skupiny. 
Vhodná jak pro začínající tanečníky, kroužky, kluby a seskupení, tak i pro pokročilé taneční 
skupiny. Soutěž je určena především tanečním skupinám, kdy minimální počet tanečníků ve 
skupině jsou tři. 

 

DATUM: neděle 2. dubna 2023, 9:00 – 18:00 
 

MÍSTO: VELKÝ SÁL DOMU KULTURY V KROMĚŘÍŽI 
Tovačovského 2828, Kroměříž 

 

UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK: pondělí 17.3.2023 
Adresa k zasílání přihlášek: alena.greplova1@gmail.com 
Každá soutěžní skladba musí mít svou vlastní přihlášku. 

 
KONTAKT: TK GRADACE Kroměříž, z.s., Višňová 4212, 767 01 Kroměříž 

Ing. Alena Greplová, Starečková tel.: 601 601 151, 
alena.greplova1@gmail.com 

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY: 
Rozměr taneční plochy: 12 x 12 m 
Povrch taneční plochy: parkety 
Osvětlení: celá taneční plocha bude nasvícena speciálními reflektory, 

sál bude zatemněn. 
Hudební nosič: každá choreografie musí mít nahrávku ve formátu mp3. 

 
STARTOVNÉ: Startovné činí 200,- Kč za člena v jedné choreografii. 

 
Pokud některý z tanečníků účinkuje ve více choreografiích, za každou choreografii se startovné 
platí zvlášť. Platí, že do 10 tanečníků může jít zdarma jeden doprovod čili lektor nebo odpovědný 
vedoucí. Nad 10 tanečníků 2 atd. Startovné se platí přímo na místě, v hotovosti a v českých 
korunách. 

 
VSTUPNÉ: 150,- Kč za osobu 
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VĚKOVÁ KATEGORIE: 
 

1. BABY věkový průměr do 6 let, přičemž žádný z tanečníků nesmí být starší 8 let 
2. MINI věkový průměr do 7,5 let, přičemž žádný z tanečníků nesmí být starší 9 let 
3. DĚTI věkový průměr do 11 let, přičemž žádný z tanečníků nesmí být starší 13 let 
4. JUNIOR věkový průměr do 14 let, přičemž žádný z tanečníků nesmí být starší 16 let 
5. HLAVNÍ věkový průměr nad 14 let 

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: Street Dance, Hip hop, Show Dance, Pódiové skladby, Zumba, 
Pompony, Disco Dance, Orientální tance, Bollywood, Aerobic, 
Parketové kompozice, Art Dance, Klasické tance, Mažoretky, 
Trampolínky 

 
 

ÚROVEŇ SOUTĚŽE: 
 

AMATÉRSKÁ – Časová dotace tréninku cca jednu hodinu týdně 
Za amatérskou taneční skupinu považujeme takovou, která se tanci věnuje na zájmové a 
rekreační úrovni. Jedná se o členy kroužků, školních družin, ZŠ, SVČ, DDM apod. 
. 

 
POKROČILÁ – Časová dotace tréninku větší než 2 hodiny týdně. 
Za pokročilou taneční skupinu je považována taková, která se účastní tréninku více jak jednou 
týdně. Skupina má víceméně ustálené složení tanečníků. 

 
 

CENY: Všichni účastníci obdrží účastnický list, první tři místa obdrží 
diplom, pohár nebo medaile. 

 
 

DALŠÍ INFORMACE: 
Vedoucí nesmí vystupovat se skupinou. 

Každá choreografie musí mít nahrávku ve formátu mp3. Hudbu přineste na flash disku. 
Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu účastníků kategorie nebo úrovně, sloučit nebo 
naopak při velkém počtu kategorie rozdělit. Porota min. 3členná. 
V průběhu celé soutěže zodpovídají za účastníky jejich vedoucí, popř. jmenovaný doprovod 
skupiny. 
Zahájení a ukončení soutěže bude upřesněno dle časového harmonogramu, který bude 
rozeslán do 20.3.2023 a je závislý na počtu přihlášených skupin. 
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