30.

ELITERY 2019
Jubilejní 30. ročník pohárové soutěže tanečních formací.
9. března 2019
Obecné propozice soutěže
Pořadatel:

DanceCompetitions.cz, z.s.

Místo konání:

Sportovní hala Louny, Rybalkova ul.

Účast v soutěži:

Určena pro všechny školy, kluby, taneční skupiny, zabývající se některou
z vypsaných disciplín z celé ČR. Podmínkou účasti jsou uhrazené veškeré
závazky vůči pořadateli.

Taneční plocha:

12 x 14 m (baletizol)

Startovné:

100,- Kč na osobu, platí se každý start.
Na každých 20 tanečníků 1 vedoucí kolektivu zdarma.

Vstupné:

100,- Kč dospělí
80,- Kč děti a důchodci, děti do 3 let zdarma,

Vedoucí soutěže:

BcA. Miroslav Stehlík

Moderátor:

Vladimír Jírovec

Zvuk:

Jan Stehlík Dis.

Porota:

Lenka Turková - Žatec, Jitka Jedličková - Mladá Boleslav, Pavla Hlavatá - Chomutov,
Gabriela Henzlová - Louny, Romana Hříbalová - Kadaň, Kristýna Hovorková – Kadaň,
Jana Stehlíková – Louny, Kateřina Horová – Praha, Kamila Hlaváčiková - Most

Ceny:

medaile a diplom pro každého tanečníka formace na 1.- 3. místě,
pohár za 1. místo pro kolektiv

Focení i natáčení povoleno zdarma.

Pravidla soutěže:

30.

Přihlášení:

Do 1. března 2019. Pro již registrované kluby na www.tkluna.cz/elitery/
Neregistrovaní zažádejte o vytvoření účtu na e-mail mirousss@seznam.cz

Délka choreografie:

2 – 4 min. u mini a pidi 1.00 – 3.00 min.

Rekvizity a kulisy:

Povoleny – zákaz ostrých hran a rohů, jídla a tekutin na baletizolu
Akrobacie povolena na zodpovědnost vedoucího daného kolektivu

Věkové kategorie:

pidi

- děti do 5 let, průměr 5.4

mini

- děti do 8 let, průměr 8,4

děti

- děti do 11 let, průměr 11,4

junioři - děti do 15 let, průměr 15,4
dospělí - mládež a dospělí do 35 let , průměr 35,4
senioři - dospělí od 35 let do 100 let – průměr nerozhoduje,
stačí, když ve formaci je nadpoloviční většina tanečníků nad 35 let
Četnosti tanečních skupin:

Malá skupina - 3 - 8 tančících
Velká skupina - 9 – 24 tančících

Disciplíny:

Mažoretky - Mažoretky klasické, Mažoretky s pompony, Twirling
Formace lidí s mentálním a tělesným postižením – mix věků - Chodící / Vozíčky
Belly dance formace - Klasika, Show- fussion, Tribal, Folklor
Urban - Urban (Disco) formace, Urban (Disco) show formace
Street - Street dance formace, Street show formace, Break dance formace
Show dance formace
Karibské - latino show formace (dříve latinoshow)
Plesové formace - LA formace, ST formace, Mix, Lidové a národně společenské
Parketové kompozice - Modern dance, Balet, Jazz dance formace, Mix technik
Pidi - mix disciplín
K žánrovému dělení dojde pouze v případě přeplnění disciplín, tak aby zůstalo u finálových počtů, tedy max. 8

- Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.
- Vedoucí kolektivu ručí za udržení pořádku v šatnách a za nezničení majetku a zařízení šaten.
- Vstup na plochu sportovní haly pouze v sálové obuvi.
- Změna pravidel ze strany pořadatele vyhrazena.

