
 
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

příspěvková organizace 
Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou 

IČO: 75111021                  tel. +420 737 710 312              
www.ddm-svetla.cz 

 

PROPOZICE „SVĚTLÁ TANČÍ 2023“ 
 

nepostupová amatérská soutěžní přehlídka tanečních skupin. 

 

 
 

Věkové kategorie:  

I.    do 6 let  

II.   6 - 8 let včetně  

III.  9 – 11 let včetně  

IV. 12 – 15 let včetně  

V.   HVK - 16- 25 let včetně  

VI. OLDIES – nad 25 let včetně (bez rozlišení tanečních stylů) 

 

Taneční kategorie:  

A. DISCO DANCE  

B. STREET DANCE, MTV DANCE, HIP HOP 

C. VÝRAZOVÝ TANEC  

D. POP DANCE* 

E. SHOW DANCE 

F. ZUMBA  

G. ORIENTÁLNÍ TANEC  

H. MAŽORETKY A CHEERLEADERS  

 

*POP DANCE = NOVÁ TANEČNÍ KATEGORIE – VIZ. POPIS TANEČNÍCH STYLŮ NÍŽE  

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA SLUČOVÁNÍ KATEGORIÍ v případě nenaplnění 

potřebného počtu vystoupení v dané kategorii. Prosím spočítejte vždy průměr celé taneční skupiny         

a podle toho zařazujte do kategorií.  

 

http://www.ddm-svetla.cz/


A. DISCO DANCE – tento dynamický styl tance se vyznačuje rychlejším tempem hudby,         

technickou zdatností tanečníků a čistotou provedení, hudební podklad by měl být inspirován písněmi    

ve stylu disko, elektro, avšak za použití melodické hudby…Hodnotí se technické provedení, nápaditost 

a náročnost choreografie, hudba a kostým, který odpovídá věku a tanečnímu stylu, celkový dojem 

(líčení, účes, nápaditost kostýmu, apod..). 

B. STREET DANCE, MTV DANCE, HIP HOP – tyto moderní styly tance se vyznačují využitím hip 

hopových tanečních technik jakou je house, lock, hype, vogue, pop in , krump, apod….hodnotí             

se originalita, technické provedení, nápaditost, důležitá je práce s tanečním parketem, mezi hlavní 

aspekty hodnocení patří výraz a celkový estetický dojem ( dynamika pohybu, kostým,,…), dále             

se hodnotí synchron. REKVIZITY JSOU POVOLENY. KULISY POVOLENY.  

(!!!!! V případě, že ve Vaší choreografii převažují streetové techniky a streetová hudba, řaďte prosím    

do kategorie STREET DANCE i přesto, že máte rekvizity – neřadit do SHOW DANCE !!! )  

C. VÝRAZOVÝ TANEC – volné kompoziční choreografie, které vyjadřují nějaké pocity či náladu, 

využívá se technik jazzu, modern dance, baletu, gymnastiky, apod…námět choreografie a s tím              

i kostým a výběr hudby by měl korespondovat s věkovou a taneční kategorií. Hodnotí se výraz, 

technika, náročnost choreografie, synchron, nápad. REKVIZITY POVOLENY, KULISY ZAKÁZÁNY 

( kulisy povoleny pouze v případě, že se jednoznačně nejedná o show dance a choreograficky jde             

o výrazový tanec ) 

D. POP DANCE – stylově se jedná o mix několika tanečních stylů – pomezí street dance a disco dance 

– využití převážně popové hudby – nepřevažuje ani disco ani hip hop hudba – využít mohou skupiny, 

které se např. nechtějí věnovat čistě jednomu tanečnímu stylu, či se zatím pro jeden konkrétní 

nerozhodly. Hodnotí se nápad, náročnost, originalita, synchron, hudba.  

E. SHOW DANCE – všechny choreografie a taneční scénky, bez rozdílu taneční techniky, které svým 

provedením a náladou vytváří show. Důležitá je práce s tanečním parketem, hudebně využité zpracování 

a celkový výraz (REKVIZITY A KULISY POVOLENY – žádoucí prvky choreografie). 

F. ZUMBA – Taneční sestava ve stylu ZUMBA – aerobní cvičení za použití latinskoamerických prvků. 

(REKVIZITY A KULISY ZAKÁZÁNY) 

G. ORIENTÁLNÍ TANEC – Taneční sestava ve stylu ORIENTÁLNÍHO TANCE (belly dance). 

Využívá se pohybů celého těla (kroužky, shimmy, twisty, osmičky, apod.) Důraz se klade na akcenty 

hlavou, rameny, hrudníkem, boky a pánví. Sestava by neměla být statická, nýbrž choreograficky dobře 

zvládnutá na parketu (REKVIZITY A KULISY ZAKÁZÁNY) – rekvizitou se nemyslí náčiní vhodné 

pro orientální tanec – svíce, šavle, činelky, vějíře, apod.  

H. MAŽORETKY A CHEERLEADERS – taneční sestava založená na nápadité choreografii většinou 

za využití hůlky, či pomponů. Sestava by měla být správně vyvážená zvláště u mažoretek. Taneční         

a pochodové části vyvážené a v souladu s hudbou. Hodnotí se náročnost, nápaditost, práce s náčiním, 

synchron, hudba.  

 Věk tanečníka se bere dle věku dosaženého v den konání soutěže. 

 Prostupnost věku u skupiny do 5 členů max. 1 mimo věkový limit, do 10 členů 2, do 15 členů 3, 

do 20 členů 4, do 35 členů 7 (zdůraznit prostupnost na přihlášce). 

 Za správné zařazení týmu do věkové kategorie zodpovídá vedoucí týmu.  

 Organizátor si vyhrazuje právo zkontrolovat věk tanečníků dle kartiček zdravotní pojišťovny. 

 Při špatném zařazení (může být) tým diskvalifikován. 

 Organizátor si vyhrazuje právo sloučit kategorie při malém obsazení. 

 

 



Hodnotit se bude: 

 obtížnost prvků, synchronizace a technika provedení pohybů, využití prostoru, kostým, výraz        

a celkový dojem 

 

Rekvizita je věc, kterou tanečník při tanci bere do ruky, tančí s ní, odkládá ji na parket (např. 

deštník, hůlka, židle, součást kostýmu). 

 

Kulisa  je věc, která dotváří prostor, ale brání části diváků ve výhledu na parket (např. stojany      

se závěsy, krabice). 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY K SOUTĚŽI A K PŘIHLÁŠKÁM: 

 

o Propozice, pokyny a přihlášky jsou k dispozici ke stažení na stránkách DDM: 

www.ddm.svetla.cz 

o Hudební nahrávky ve formátu mp3, zašlete do 1. 3. 2023 na e-mail:  

akce@ddm-svetla.cz 

Žádáme o označení kategorií, jménem skupiny a názvem vystoupení           

(např.: "V.B. - TS Street dance Z - Happy"). Nahrávku prosím mějte při sobě i před vystoupením  

na CD či flash disku (vždy označené kategorií, názvem skupiny a názvem vystoupení). 

o Přihlášky můžete zaslat e-mailem na akce@ddm-svetla.cz nebo poštou na adresu:     

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, 

Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou.  

o Soutěžící, doprovod i diváci se akce „Světlá tančí“ zúčastní na vlastní zodpovědnost. V případě 

úrazu přivolá pořadatel RZP. Jestliže se pro velký zájem naplní kapacita soutěžních kategorií, 

vyhrazuje si pořadatel právo vystoupení nezařadit (rozhoduje datum přijetí přihlášky). Každá 

přijatá přihláška obdrží potvrzení přijetí a rozhodnutí o zařazení.  

 

Datum soutěže: sobota 11. 3. 2023  (termín doručení přihlášky do 1. 3. 2023 do 24:00, pozdější 

přihlášení není možné!!!!!!) 

 

Program:  7:00 – 8:50 – prezence, prostorové zkoušky, porada poroty 

   9:00 – zahájení vlastní soutěže 

   17:00 – předpokládané ukončení soutěže 

 

Místo konání:  Sportovní hala Světlá nad Sázavou, Komenského ul. 1256 

                                  582 91 Světlá nad Sázavou 
 

Platba za jednoho tanečníka ve skupinách (pokud tanečník tančí ve více choreografiích, platí za každou 

účast): 100,- Kč 

Vstupné: 70,- Kč na osobu. Děti do 6ti let zdarma. Na jednu taneční choreografii jeden doprovod 

zdarma. 

 

Podrobnější informace o rozdělení a pořadí dostanete po uzávěrce přihlášek. Případné pozdější úpravy 

v pořadí pouze po dohodě, nejpozději však 7. 3. 2023 do 24:00! Další informace na čísle 737 710 312 

v odpoledních hodinách,  případně mailem na: akce@ddm-svetla.cz 
                                     
Pokud vaše vystoupení vychází dle zaslaného rozpisu na odpolední hodiny, přijeďte později a nahlašte 

se prosím až před vaším vystoupením (minimálně však alespoň hodinu před vystoupením).  

 

Za organizační tým našeho světelského domečku se na vás těší: 

 

 

     Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM 
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