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Pribinov pohár 2018 
Organizátor: Akadémia Tanca o.z. 

Výstavná 8, 949 01 Nitra 

IČO: 42047579 

DIČ: 2022260735 

 

Miesto súťaže: Mestská Športová hala,  Dolnočermánska 105, Nitra 

  Google map: 

https://www.google.com/maps/place/City+Sports+Hall+Nitra/@48.2975327,18.06

49147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476b3fa9f8a1c49d:0x6e5ed2d2739b11

28!8m2!3d48.2975292!4d18.0671034 

 

Parkovanie:  v okolí športovej haly 

Termín súťaže:  20.05.2018 

Súťaž určená: pre deti, mládež a dospelých, pre členov a nečlenov SZTŠ sekcie IDO. Tanečná 

súťaž je otvorená pre všetky súbory zo SR, EÚ, aj pre skupiny a jednotlivcov. 

Znevýhodnenú kategóriu tvoria tanečníci a skupiny z Detských domovov. 

Kategórie: HipHop, MTV Style, Open, Show dance, Jazz, modern dance a contemporary, 

Disco dance, „Máš na to! Tancuj“ (Znevýhodnené skupiny) 

Každý tréner zodpovedá za zaradenie choreografií do jednotlivých tanečných a 

vekových kategórií na základe charakteristík tanečných štýlov v propozíciách. Nad 

správnym vekovým aj tanečným zaradením budeme dohliadať. Tréner je povinný  

v prípade potreby predložiť organizátorovi doklad s preukázaním veku tanečníkov.  

V prípade pochybenia pri zaraďovaní do vekových skupín môže byť skupina 

preradená alebo diskvalifikovaná! 

Novinky: 1, súťaž  o najlepšieho choreografa súťaže. Vyhlásený bude najlepší choreograf, 

jeden z kategórii Hiphop, MTV Style, Disco dance a jeden z kategórii Show dance, 

Jazz, Modern Dance, Contemporary, Open, Máš na to! Tancuj. Hodnotiť sa bude 

nápad, kompozícia, využitie priestoru a kostýmy. Hlavná cena je 100 Eur 

v hotovosti a pohár pre choreografa. 
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 2, meeting s porotou. Po vyhlásení výsledkov budú členovia poroty k dispozícii, 

aby Vám mohli dať spätnú väzbu k súťažnému výkonu Vašich choreografií. Platí 

len pre choreografov, vedúcich klubov a tímov. 

Porota súťaže:   zverejnená na internete týždeň pred súťažou. Porotcovia budú osobnosti, ktoré sú 

morálne a odborne akceptované v komunite daného štýlu. 

Harmonogram:  zverejnený do 15.05.2018 na www.sutaznytanec.eu podľa počtu prihlásených 

v jednotlivých kategóriách. 

Prihlášky:  vyplnením prihlášky zverejnenej na www.sutaznytanec.eu a následným zaslaním 

mailu na sutaznytanec@gmail.com od 02.04.2018 do 13.05.2018. Prihláška bude 

akceptovaná, ak bude kompletne vyplnená, odoslaná včas aj so 

všetkými prílohami (potvrdenie o úhrade)! 

Uzávierka prihlášok do 13.05.2018! 

Štartovné: úhrada na účet SK7 111 0000 0000 2626200118  (do poznámky uveďte názov 

tanečného klubu alebo tanečnej skupiny) 

ZĽAVA! Tí, ktorí zašlú záväznú prihlášku a zaplatia štartovné poplatky do 

01.05.2018 do 24:00 hod., si môžu odpočítať 10% zľavu.  

Do súťaže budú zaradené iba súbory s včasnou úhradou štartovného. V prípade 

odstúpenia zo súťaže sa peniaze nevracajú. Organizátor si vyhradzuje právo 

neprijať prihlášku vzhľadom k naplnenosti kategórií. Ďalej si organizátor 

vyhradzuje právo spojiť kategórie v prípade menšej obsadenosti. 

Hudobný podklad: mailom vo formáte MP3 na sutaznytanec@gmail.com. Hudba musí byť označená 

v tvare nazovskupiny_nazovchoreo.mp3  Hudbu si prineste aj na USB v deň 

konania súťaže. 

Stravovanie: bufet  so studenou stravou v hale, reštauračné zariadenia v okolí 

Vstupné platia:  4 EUR deti do 10 rokov, 6 EUR dospelí 

Vstupné neplatia: 1x tréner, vedúci klubu alebo choreograf za jednu školu + 1x vstup na každých 15 

tanečníkov z jednej tanečnej školy 

Info o súťaži:   Juraj Ilečko – 0905 278 034, www.sutaznytanec.eu 

Vekové kategórie: 

Mini Kids do 7 rokov 

DVK  do 11 rokov 

JVK 12– 15 rokov 

HVK 15 a viac rokov 

SENIORI od 30 rokov 

 

http://www.sutaznytanec.eu/
http://www.sutaznytanec.eu/
mailto:sutaznytanec@gmail.com
mailto:sutaznytanec@gmail.com
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Dôležité! 

- zaradenie je podľa veku dosiahnutého v roku konania súťaže, 

- mladší tanečníci môžu tancovať v staršej vekovej kategórii pokiaľ ich je menej ako 50% 

z celkového počtu tanečníkov a pokiaľ žiadny z tanečníkov nie je o viac ako 2 roky mladší ako 

spodná hranica vekovej kategórie, 

- starší tanečníci nemôžu štartovať v mladšej kategórii, 

- organizátor si vyhradzuje právo skontrolovať vek tanečníkov a preradiť tanečníkov do 

kategórie podľa propozícií. 

 

TANEČNÉ KATEGÓRIE: 

I.KATEGÓRIA: HIP HOP /MiniKids, DVK, JVK,HVK,SENIORI 

Choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly Hiphop, Poppin, Lockin, Breaking, Newstyle, Dance 

Floor, Break Dance. Hudobný štýl je v charaktere Hiphop, Funky, Rap, Soul, Pop, Techno, House a 

pod.  Lifty a akrobacia sú povolené, nesmú dominovať. Vystúpenie môže mať dej. Rekvizity a kulisy sú 

povolené. Dĺžka choreografie: max. 4 min. 

 

Počet tanečníkov  

A. formácia     8 a viac          cena   45,00€ 

B. skupina       4 – 7               cena   35,00€               

C. duo/trio      2 – 3               cena   25,00€ 

D. sólo              1                     cena   20,00€ 

 

II. KATEGÓRIA: MTV STYLE / MiniKind, DVK, JVK,HVK,SENIORI 

Choreografia, ktorá využíva prvky z ostatných streetových štýlov ako sú DanceHall, Waacking, House, 

Vouge,  Lockin. Tiež môžu byť  v časti choreografie použité Poppin, Breakin, Hiphop. (choreografie 

s výrazným zastúpením Hiphopových štýlov štartujú v kategórii Hiphop!). Za Street Dance Show sa 

považujú aj choreografie inšpirované MTV tradíciou populárnych spevákov a speváckych skupín, video- 

klipmi. Choreografia nemusí mať dej, ale musí dávať určitý zmysel a vyjadrovať buď konkrétnu hudbu, 

text, osobnosť interpreta, alebo nejakú tému video tanca. Môžu byť použité kulisy, rekvizity, práca s 

oblečením. Dôraz je kladený na originalitu, prezentáciu (performance), štýl, výraz a predvedenie. Kulisy 

sú povolené, akrobacia je povolená avšak nesmie dominovať.  

Dĺžka choreografie: max. 4:00 min. 

 

Počet tanečníkov  

A. formácia     8 a viac          cena   45,00€ 

B. skupina       4 – 7               cena   35,00€               

C. duo/trio      2 – 3               cena   25,00€ 

D. sólo              1                     cena   20,00€ 

 

III. KATEGÓRIA: OPEN / MiniKids, DVK, JVK, HVK, SENIORI 

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

predchádzajúcich kategóriách (napríklad - STEP, COUNTRY, ŠPANIELSKE TANCE, BRUŠNÉ TANCE, Tango 

Argentino, Spoločenské tance, Salsa,...). Ide  o choreografie, pre ktoré nie sú otvorené samostatné 

kategórie, alebo o kombináciu rôznych (viacerých) tanečných štýlov v jednej choreografii. (Do tejto 
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kategórie nie je možné prihlásiť Hiphop a MTV style choreografie). Vyžaduje sa čistá a jasná technika 

pri prezentovaní všetkých štýlov. Rekvizity a kulisy sú povolené, ak si ich tanečníci prinesú sami na 

tanečnú plochu. Nie je možné využiť pomoc iných netancujúcich osôb.  

Dĺžka choreografie: max. 4:00 min. 

 

Počet tanečníkov  

A. formácia     8 a viac          cena   45,00€ 

B. skupina       4 – 7               cena   35,00€               

C. duo/trio      2 – 3               cena   25,00€ 

D. sólo              1                     cena   20,00€ 

 

IV. KATEGÓRIA: SHOW DANCE / MiniKids, DVK, JVK, HVK, SENIORI 

Choreografie vychádzajúce z tanečných techník Modern dance, Balet, Jazz dance, Contemporary. Buď 

môže byť použitá jedna tanečná technika, alebo spojenie viacerých. Show choreografie musia mať dej, 

námet a tému, ktorá bude definovaná v názve choreografie a bude pochopiteľná z tanečného 

prevedenia tanečníkov. Hudba, námet aj kostýmy musia byť vždy primerané veku tanečníkov. 

Akrobacia je povolená, ale nesmie dominovať. V kategórii detí sú zakázané lifty (prvky predvedené s 

pomocou jednej alebo viacerých osôb, pri ktorom obe chodidlá tanečníka opustia tanečnú plochu) 

a akrobacia, pri ktorej tanečník nemá kontakt s podlahou pri pretočení svojho tela vertikálne okolo 

vlastnej osi. Kulisy a rekvizity sú povolené, musia si ich však tanečníci priniesť na tanečnú plochu sami 

a na jedenkrát.  

Kategória je rozdelená: 

SKUPINA A: Slovenský pohár – len pre členov SZTŠ, sekcia IDO 

Minutáž:  
Sólo, duo  1:45 – 2:15 
Skupina  2:30 – 3:00 
Formácia  2:30 – 4:00 

 

A. formácia     8 a viac          cena   2,00€/osoba 

B. skupina       3 – 7               cena   3,00€/ osoba               

C. duo              2                     cena   10,00€ 

D. sólo              1                     cena   5,00€ 

 

SKUPINA B: pre členov aj nečlenov 

Dĺžka choreografie max. 4:00 min. 

Počet tanečníkov  

A. formácia     8 a viac          cena   45,00€ 

B. skupina       4 – 7               cena   35,00€               

C. duo/trio      2 – 3               cena   25,00€ 

D. sólo              1                     cena   20,00€ 
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V. Kategória: JAZZ, MODERN DANCE a CONTEMPORARY/ MiniKids, DVK, JVK,HVK, SENIOR 

Choreografie vychádzajúce z tanečných techník: Ch. Limón, M. Graham, Humprhey-Weidman, 

Cunningham. Choreografia nemusí mať dej, mala by však vyjadrovať náladu, pocit, emóciu. Kulisy nie 

sú povolené, rekvizity áno. Akrobaciu by tanečníci mali eliminovať na minimum. V kategórii detí sú 

zakázané lifty (prvky predvedené s pomocou jednej alebo viacerých osôb, pri ktorom obe chodidlá 

tanečníka opustia tanečnú plochu) a akrobacia, pri ktorej tanečník nemá kontakt s podlahou pri 

pretočení svojho tela vertikálne okolo vlastnej osi. 

Kategória je rozdelená úrovňovo: 

SKUPINA A: Slovenský pohár – otvorený pre členov aj nečlenov SZTŠ, sekcia IDO 

Minutáž:  
Sólo, duo  1:45 – 2:15 
Skupina  2:30 – 3:00 
Formácia  2:30 – 4:00 

 

A. formácia     8 a viac          cena   2,00€/osoba 

B. skupina       3 – 7               cena   3,00€/ osoba               

C. duo              2                     cena   10,00€ 

D. sólo              1                     cena   5,00€ 

 

SKUPINA B: pre členov aj nečlenov 

Dĺžka choreografie max. 4:00 min. 

Počet tanečníkov  

A. formácia     8 a viac          cena   45,00€ 

B. skupina       4 – 7               cena   35,00€               

C. duo/trio      2 – 3               cena   25,00€ 

D. sólo              1                     cena   20,00€ 

 

VI. KATEGÓRIA: DISCO/ MiniKids, DVK, JVK,HVK, SENIOR 

Choreografie, v ktorých dominuje tanečný štýl Disco dance. Hudba by mala byť v tempe 132-140 bpm, 

kostýmy prislúchajúce disco štýlu – možné využitie flitrov, ozdobných kamienkov, lesklých materiálov. 

Povolenými prvkami sú švihy, skoky, vruty, piruety a ich správne technické prevedenie sa vysoko 

hodnotí. Dôraz sa kladie na zmeny útvarov, muzikalitu, nápaditosť choreografie. Choreografia nemusí 

mať dej. Akrobacia je povolená, ale nesmie dominovať. Kulisy sú povolené. 

Dĺžka choreografie: max. 4:00 min. 

 

Počet tanečníkov  

A. formácia     8 a viac          cena   45,00€ 

B. skupina       4 – 7               cena   35,00€               

C. duo/trio      2 – 3               cena   25,00€ 

D. sólo              1                     cena   20,00€ 
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VII. KATEGÓRIA: Máš na to! Tancuj. (Znevýhodnené skupiny)/  MiniKids, DVK, JVK, HVK, SENIOR 

Dĺžka choreografie: max. 3:00 min. Môžu byť použité rôzne tanečné štýly. Kategória je určená pre deti 

z detských domov. Kulisy sú povolené. Hudobný podklad MP3 formát. 

 

Počet tanečníkov  

A. formácia     8 a viac           

B. skupina       4 – 7                

C. duo/trio      2 – 3                

D. sólo              1                      

 

Znevýhodnené skupiny štartovné neplatia. 

 

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že všetky dotazy vyriešime k Vašej spokojnosti. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi skupinami 20.05.2018 v Nitre.  

 

 

S pozdravom 

Tomáš Surovec a Juraj Ilečko 
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