
 

   

  

PPrrooppoozzíícciiee  HH&&TT  CCUUPP  22001133  BBrraattiissllaavvaa  

  

NNáázzoovv  ssúúťťaažžee::  H&T CUP 2013 Bratislava 

OOrrggaanniizzááttoorrii  ssúúťťaažžee::  H&T Dance group 

JMPROFI s.r.o. 

MMiieessttoo  ssúúťťaažžee::  HANT ARÉNA na Pasienkoch Bratislava, Trnavská ul. č. 29 

TTeerrmmíínn  ssúúťťaažžee::  9. 11. 2013 

CChhaarraakktteerr  ssúúťťaažžee::  Celoslovenská tanečná súťaž so zahraničnou účasťou   

pre formačné, párové a sólové choreografie. 

Súťaž je určená pre tanečné kluby, skupiny, ZUŠ , Materské školy 

a taktiež pre jednotlivcov.  

Účastníci nemusia byť členmi registrovaných tanečných 

organizácii na Slovensku ani v zahraničí. 

ÚÚččeell  ssúúťťaažžee::   porovnanie výkonnosti tanečníkov rôznych skupín a tanečných 

štýlov 

 rozvoj tanečného športu 

 prevencia sociálne nežiadúcich javov  

 odpora voľnočasových aktivít detí a mládeže 

PPoorroottaa::  bude zverejnená na internete týždeň pred súťažou 

PPrriihhllaassoovvaanniiee    

––  jjeeddnnuu  zz  uuvveeddeennýýcchh  

mmoožžnnoossttíí::  

  

Uzávierka prihlášok  4. 11. 2013 

1/  Cez on line prihlasovací formulár na www.h-t.sk 

2/  Zaslaním vyplneného formulára zo stránky www.h-t.sk  

 na e-mail h-t@h-t.sk 

3/  Zaslaním vyplneného formulára na adresu  

Lucia Maniková, Tanečný klub H&T,  

Pri vinohradoch 224, 831 06 Bratislava; 

ŠŠttaarrttoovvnnéé::  Uhradiť na účet do 5. 11. 2013! 

Tí, ktorí zašlú záväznú prihlášku a zaplatia štartovné poplatky 

do 23. 10. 2013 do 24:00 hod.,  

si môžu odpočítať 10% zľavu.  

Do súťaže budú zaradené iba súbory s včasnou úhradou.  

V prípade odstúpenia zo súťaže sa peniaze nevracajú. 

http://www.h-t.sk/
http://www.h-t.sk/
mailto:h-t@h-t.sk


 

   

 

VVEEKKOOVVÉÉ  KKAATTEEGGÓÓRRIIEE  

DDEETTII  II  --  TTTTDD  do  6 rokov 

DDEETTII  IIII  od  7 do 11 rokov 

JJUUNNIIOORRII  od 12 do 15 rokov 

MMLLÁÁDDEEŽŽ  od 16 rokov 

Poznámka: Mladší môžu tancovať aj v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! 

 

TTAANNEEČČNNÉÉ  KKAATTEEGGÓÓRRIIEE  

II..  kkaatteeggóórriiaa::    TTVVOORRIIVVÁÁ  TTAANNEEČČNNÁÁ  DDIIEELLŇŇAA  --  TTTTDD  

 DETI I Kategória škôlkári. 

Môže byť použitý akýkoľvek druh tanca; kulisy sú povolené. Fantázii sa 

medze nekladú ... . 

Tanečná skupina musí mať minimálne 4 členov; 

Dĺžka choreografie: max. 4 min.; 

Štartovné:  30,00 EUR za choreografiu 

  

BBaannkkoovvéé  ssppoojjeenniiee::  Tatra banka, a. s. 

ČČíísslloo  úúččttuu  //  kkóódd  bbaannkkyy::  261 322 48 74 / 1100 

SSpprráávvaa  pprree  pprriijjíímmaatteeľľaa::  Názov súboru – štartovné 

SSttrraavvoovvaanniiee::  bufet, reštauračné zariadenia v okolí 

UUbbyyttoovvaanniiee::  organizátor nezabezpečuje,  

je možnosť dohodnúť ubytovanie v telocvični 

IInnffoorrmmáácciiee  oo  ssúúťťaažžii  ::  Lucia Maniková 0907 706 499 

Jana Maniková 0904 858 234 



 

   

IIII..  kkaatteeggóórriiaa::    DDIISSCCOO  

 DETI II 

JUNIORI 

MLÁDEŽ 

Dominuje tanečný štýl disco, môže byť obohatený o príbuzné tanečné 

štýly. Kulisy sú povolené.  

Pri hodnotení sa kladie dôraz na technické prevedenie prvkov v rýchlosti, 

na vzhľad kostýmu a celkovú „disco“ vizáž . 

Dĺžka choreografie: 3:00 min. 

Počet tanečníkov: A/ formácia 10 a viac 

   B/ skupina 4 – 9  

   C/ duo/trio 2-3 

   D/ sólo  1 

Štartovné:   a/  35,00  € 

   b/  20,00  € 

   c/  17,00  € 

   d/  15,00  € 

III. kategória  HIP HOP 

 DETI II 

JUNIORI 

MLÁDEŽ 

Musí dominovať tento tanečný štýl, ale môžu byť použité i príbuzné 

tanečné techniky (nie disco). Akrobacia je povolená. 

Kulisy nie sú povolené, ale môže byť použitá práca s oblečením 

(oblečenie musí zostať na tele), alebo šatkami v lockine...  

Dĺžka choreografie: maximálne 4 min.; 

Počet tanečníkov: A/ formácia 10 a viac 

   B/ skupina 4 – 9  

   C/ duo/trio 2-3 

   D/ sólo  1 

Štartovné:   a/  35,00  € 

   b/  20,00  € 

   c/  17,00  € 

   d/  15,00  € 

IIVV..  kkaatteeggóórriiaa    SSHHOOWW  CCHHOORREEOOGGRRAAFFIIEE    

 DETI II 

JUNIORI 

MLÁDEŽ 

Choreografie, v ktorých prevládajú tanečné techniky baletu, jazzu, 

charakter choreografie by mal byť v štýle kabaret, revue. Choreografia 

musí mať dejovú líniu a musia byť jasné hlavné a vedľajšie postavy.  

V hodnotení sa kladie dôraz na celkové prevedenie a feeling. Kulisy sú 

povolené a ich využitie  v choreografii sa vysoko hodnotí. 

Dĺžka choreografie: maximálne 4 min.; 

Počet tanečníkov: A/ formácia 10 a viac 

   B/ skupina 4 – 9  

   C/ duo/trio 2-3 

   D/ sólo  1 

Štartovné:   a/  35,00  € 

   b/  20,00  € 

   c/  17,00  € 

   d/  15,00  € 



 

   

VV..  kkaatteeggóórriiaa    SSCCÉÉNNIICCKKÉÉ  CCHHOORREEOOGGRRAAFFIIEE  

 DETI II 

JUNIORI 

MLÁDEŽ 

Dôraz sa kladie na tanečné techniky (balet, neoklasic, klasic, moderna, 

contemporary, lyric, ...). Choreografia nemusí mať dej.  

V hodnotení sa kladie dôraz na precítenie danej témy, využitie techniky 

a jej prevedenie. 

Dĺžka choreografie: maximálne 5 min.; 

Počet tanečníkov: A/ formácia 10 a viac 

   B/ skupina 4 – 9  

   C/ duo/trio 2-3 

   D/ sólo  1 

Štartovné:   a/  35,00  € 

   b/  20,00  € 

   c/  17,00  € 

   d/  15,00  € 

VVII..  kkaatteeggóórriiaa    OOPPEENN    

 DETI II 

JUNIORI 

MLÁDEŽ  

Choreografie,  v ktorých sú obsiahnuté tanečné štýly step, Latino 

formácie, country, španielske tance, brušné tance, národné tance, break,.... 

Dôraz sa kladie na technické prevedenie a celkový feeling. 

Vlastná hudobná nahrávka: 3 min. 

Počet tanečníkov: A/ formácia 10 a viac 

   B/ skupina 4 – 9  

   C/ duo/trio 2-3 

   D/ sólo  1 

Štartovné:   a/  35,00  € 

   b/  20,00  € 

   c/  17,00  € 

   d/  15,00  € 

VV..  kkaatteeggóórriiaa::    LLAADDIIEESS  SSTTYYLLEE  

 JUNIORI 

MLÁDEŽ 

Choreografie s kreatívnym, energickým, svetovým, sexi tanečným štýlom 

inšpirovaný modernou R ´n ´B hudbou.  

Dôraz sa kladie na celkový feeling pohybu v základnom rytme. Hranice 

tanečných techník sú neobmedzené.  

Vlastná hudobná nahrávka: 3,00 min. 

Počet tanečníkov: A/ formácia 10 a viac 

   B/ skupina 4 – 9  

Štartovné:   a/  35,00  € 

   b/  20,00  € 

VVII..  kkaatteeggóórriiaa    SSTTRREEEETT  CCHHOORREEOOGGRRAAFFIIEE  

 DETI II 

JUNIORI 

MLÁDEŽ 

Tanečný štýl z ulice... do klubu...  

Choreografie môže, ale nemusí mať dej, mali byť mať námet. 

Môžu byť použité kulisy, hovorené slovo, zapájanie divákov do 

choreografie a pod...  

 



 

   

Dĺžka choreografie: 4:00 min. 

Počet tanečníkov: A/ formácia 10 a viac 

   B/ skupina 4 – 9  

   C/ duo/trio 2-3 

   D/ sólo  1 

Štartovné:   a/  35,00  € 

   b/  20,00  € 

   c/  17,00  € 

   d/  15,00  € 

VVIIII..  kkaatteeggóórriiaa    OOPPEENN    

 DETI II 

JUNIORI 

MLÁDEŽ 

Do tejto tanečnej kategórie môžeme zaradiť všetky tanečné štýly, ktoré nie 

sú zaradené v predchádzajúcich kategóriách 

(STEP, LATINO –FORMÁCIE, COUNTRY, ŠPANIELSKE TANCE, 

BRUŠNÉ TANCE, NÁRODNÉ TANCE,  ...) 

Dĺžka choreografie: 3:00 min. 

Počet tanečníkov: A/ formácia 10 a viac 

   B/ skupina 4 – 9  

   C/ duo/trio 2-3 

   D/ sólo  1 

Štartovné:   a/  35,00  € 

   b/  20,00  € 

   c/  17,00  € 

   d/  15,00  € 

 


