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Název soutěže Dance Box 2020 

 

Pořadatel Paul Dance,  z. s.  

 

Druh soutěže nepostupová pohárová soutěž tanečních 

kolektivů 

 

Termín konání Sobota  2. 5. 2020 

 

Místo konání Sportovní hala Jilemnice 

 

Vedoucí soutěže Mgr. Jiří Paulů 

 

Kontaktní osoba Ing. Radka Paulů 

 

Porota vícečlenná odborná porota 

 

Velikost parketu 12x14m, speciální taneční povrch 

baletizol 

Hudba  Společenský dům Jilm  

 

Vedoucí předá kvalitní hudební nahrávku 

– samostatné CD s jednou skladbou pro 

každé vystoupení nebo předá hudební 

soubor s přesným označením na USB 

disku. Pořadatel dále umožňuje nahrání 

hudby přímo do systému při přihlašování.  

 

Na nosiči či souboru bude uveden název 

skupiny, jméno vystoupení, délka trvání.  

 

Vzhledem k tomu, že halu není možné 

zcela zatemnit, nebude umožněno použít 

zvláštní světelné efekty.  

  

Ceny Diplomy, poháry, další věcné ceny 

Startovné 50,-Kč  na tanečníka 

Vstupné 60,-Kč   za dospělou osobu 

40,- Kč  za dítě do 12-ti let 

 

Termín přihlášek Přihlášky se zasílají do 13. 4.2020 

Prostřednictvím on-line přihlášek na 

www.pauldance.cz 
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Časový harmonogram:   
 

7:00 otevření haly 

    7:00 – 09:30 prezence  

7:00 – 9:55 prostorové zkoušky (prostorové zkoušky budou umožněny 

pouze kategorii dětí, v případě volného času bude možné využít 

prostoru ke krátké přípravě bez použití hudby) 

    10:00 zahájení soutěže, představení poroty  

    18:00 předpokládaný konec soutěže 

 

 

Pravidla soutěže  a věkové kategorie: 

 

Pohárová soutěž je určena tanečníkům ve věku od 4 let výše. 

Délka vystoupení 2,00 – 5,00 minut. 

 

 

Soutěžní disciplíny: 

 

A.  Street dance  (ve stylu hip hop, break dance, R´n´B, vystoupení nemá děj, nejsou povoleny 

rekvizity a kulisy) 

 

B. Disco dance (technika disco, vystoupení nemá děj, nejsou povoleny rekvizity a kulisy) 

 

C. Performing (parketové kompozice, techniky moderního tance, jazz dance, scénický tanec, 

muzikálová vystoupení bez použití rekvizit a kulis, atd.) 

 

D. Show dance (v jakémkoli hudebním a tanečním stylu, vystoupení má dějovou linku, jsou 

povoleny rekvizity a kulisy) 

 

E. Plesové formace (latinsko-americké tance, standardní tance, latino tance, národně - 

společenské tance, folklórní tance)  

 

F. Mažoretky (v libovolném hudebním stylu) 

 

G. Pompon formace (v libovolném hudebním stylu) 

 

H. Mini mix (jakékoli vystoupení kolektivů mini v libovolné technice – žádný z tanečníků 

nesmí být starší 8 let) 

 

I.  Dospělí II mix (jakékoli vystoupení kolektivů ve věku nad 30 let – nižší věk tanečníků 

pouze do 15% z celkového počtu tanečníků dané formace)  

 

 

Soutěžní kategorie: 

 

MINI    -  do 8 let 

DĚTI     – do 11 let  

JUNIOŘI   – od 12 do 15 let  

DOSPĚLÍ   – od 16 let a výše  

DOSPĚLÍ II    - od 30 let výše 
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Soutěžní vystoupení se může skládat z min. 3 tanečníků a max. 30 tanečníků. V choreografii 

může tančit max. 5 tanečníků o jeden rok starších než je limit pro danou věkovou kategorii, 

nejvýše však do výše 25% z celkového počtu tanečníků choreografie. Pořadatel může 

namátkově požádat vedoucího klubu o kontrolní přehled s uvedením roku narození tanečníků.  

 

Pořadatel Vám po ukončení příjmu přihlášek zašle na Váš e-mail připravené rozpisy prostorových 

zkoušek pro děti a také výsledné zařazení Vaší choreografie do jednotlivých disciplín a kategorií. Po 

zaslání bude možné časy prostorových zkoušek a případné chyby v zařazení opravit. Pokud 

prostorovou zkoušku nepožadujete, uveďte tuto skutečnost v přihlášce. Vyhlášení výsledků pro 

dětské kategorie proběhne v první části – nejdéle do 15 hodin.  

 

Tanečníci obdrží při vstupu do haly po úspěšné prezenci identifikační pásky. Prosíme u uvedení 

pokud možno přesného počtu tanečníků za celou platební jednotku (školu, skupinu či oddělení – tak 

jak budete u vstupu hradit), pásky a doklady budeme připravovat předem, tak ať omezíme frontu u 

vstupu.  Na každou choreografii připadá jedna vstupenka pro trenéra nebo vedoucího zdarma + 

v případě dopravy autobusem také pro řidiče autobusu.  

Při počtu formacích větším než 7 v jedné soutěžní disciplíně a kategorii, bude tato disciplína probíhat 

na dvě kola.  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie, které budou málo obsazeny. 

 

Pořadatel neodpovídá za věci odložené v místnostech určených k převlékání. Doporučujeme omezit 

množství cenností. Pořadatel neodpovídá za účastníky soutěže! Pořadatel nehradí účastníkům žádné 

náklady spojené s jejich účastí na soutěži! 

 

Ve sportovní hale je zajištěn prodej občerstvení. Protože celá soutěž probíhá v přísně hlídaných 

prostorách, prosíme o disciplínu při zouvání z venkovních bot a užívání ochranných návleků pro 

diváky. 

 

 

Kontaktní údaje: 

e-mail: paul-dance@seznam.cz 

tel. 605759389 (Paulů Radka) 

                                                               608984265 (Paulů Jiří) 

 

Pozor! Přihlašování pouze on-line přes webové stránky  

www.pauldance.cz 

 

Spuštěno bude od 1. února 2020! 

 


