
 

 

 

 

 

Mesto Považská Bystrica, 

Centrum voľného času v Považskej Bystrici 

Považské osvetové stredisko 
 

Propozície celoslovenskej tanečnej amatérskej súťaţe 

„O pohár primátora mesta  Povaţská Bystrica 2018“, 
 

ktorá sa uskutoční dňa 9.6.2018  o 9:00 hod. v Športovej hale MŠK Považská Bystrica. Súťaž je určená 

žiakom základných a stredných škôl, členom amatérskych tanečných krúžkov, súborov, ale i jednotlivcom. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, páry, malé formácie i tanečné skupiny. 

 

TANEČNÉ DISCIPLÍNY:  
Hip-hop, Break dance 

Disko 

Open choreogrfie - show, scénické tance, cheerleaders, mažoretky, orient ... 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE:      

1. kategória: Deti  (do10 rokov- včítane)  

     2. kategória: Juniori (do 15 rokov- včítane) 

    3. kategória:   Mládež (od 16 rokov) 

   

Vek sa sleduje v roku narodenia - nie je rozhodujúci mesiac: 

Deti od roku 2008 a vyššie,  

Juniori roky 2003 - 2007, 

Mládež rok 2002 a starší. 

 

SÚŤAŢNÉ KATEGÓRIE:   

1. Sólo 

    2. Mini formácie (od 2- do 7 tanečníkov) 

        3. Veľké formácie – tanečné skupiny (od 8 tanečníkov) 

 

V sólo a mini formáciach musí vek  všetkých   súťažiacich zodpovedať kategóriam! 

 

Vo veľkých skupinách je povolené až 30 % mladších alebo starších súťažiacich v jednej skupine. Úlohou   

súťažiacich  je  predviesť   porote  a   divákom   vlastnú  ukážku tanečnej   tvorby. Vystúpenie musí byť 

sprevádzané nahrávkou skladby na CD disku. 

 

ČAS: 
Sólo: 1:00 min. - 2:00 min. (bez nástupu a odchodu) 

Mini formácia: 1:30 min. - 2:00 min. (bez nástupu a odchodu) 

Veľké formácie, tanečné skupiny: 2:30 min. - 3:30 min. (bez nástupu a odchodu)  

 

Upozornenie:  
Po uplynutí časového limitu bude skladba ukončená!  

 

CD disk si súťažiaci prinesú so sebou priamo na súťaž. CD musí byť označené názvom skupiny alebo 

menom. Každá súťažná skladba musí byť na  samostatnom CD nosiči. Za kvalitu nahrávky zodpovedá 

vedúci (prihlasovateľ) súťažiaceho alebo plnoletý súťažiaci. 

 



 Kaţdý účastník sa pri prezentácii preukáţe preukazom poistenca!  

 Za bezpečnosť detí zodpovedá vedúci súboru. 

 Každý člen poroty má právo kontroly dodržania vekovej kategórie ktoréhokoľvek účastníka súťaže 

na základe dokladu (Preukazu poistenca, OP).  

 V čase od 8:00 hod. do 8:45 hod. bude  prebiehať v Športovej hale MŠK Považská Bystrica 

prezentácia a registrácia súťažiacich v disciplínach hip-hop a breakdance, priestorové a zvukové  

skúšky. 

 Prezentácia súťažiacich v disciplíne disko a open prebieha až do 11.00 hod! 

 

PREDBEŢNÝ  HARMONOGRAM: 

   9:00 -   9:30  Otvorenie 

 9:30 - 12:00  Hip-hop, Breakdance (deti, juniori, mládež) 

12:30 - 15:00  Disco (deti, juniori, mládež) 

15:30          Open choreografie (deti, juniori, mládež) 

 

Podrobný časový harmonogram jednotlivých kategórii a disciplín vám bude oznámený v deň súťaže 

a bude sa odvíjať od počtu prihlásených. 

Vyhodnotenie jednotlivých vekových kategórii sa uskutoční priebežne po každej kategórii. 

 

Usporiadatelia:    Mesto Považská Bystrica, Centrum voľného času a POS v Považskej Bystrici 

Miesto súťaţe:    Športová hala MŠK Považská Bystrica 

Porota:     Bude zverejnená na súťaži- rozdielna na každú disciplínu. 

Úhrada nákladov: Účastníci na vlastné náklady 

Štartovné:     Sólo - 5,00 € 

      Mini formácia - 15,00 €  

      Veľká formácia, tanečná skupina - 20,00 €    

 

Poplatok sa platí priamo  pri prezentácii. 

 

Ceny: poháre, medaile, diplomy, pamätné listy,  (3 ocenenia v každej kategórii a disciplíne) 

 

Zvláštne ocenenia:  Pohár primátora mesta Považská Bystrica, 

    Cena riaditeľa CVČ  

    Cena riaditeľky POS  

Uzávierka prihlášok súťaţe je 23.5.2018 včítane (prihlášky doručené po termíne nebudú 

akceptované) 
      

Prihlásiť do súťaže sa môžete prostredníctvom návratky, osobne, telefonicky, emailom alebo poštou na: 

martinkova@cvcpb.sk  / CVČ, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica / 042/4260551 p.Martinková. 

 

 Vzhľadom k tomu, že na každé tanečné vystúpenie je potrebná príprava, preto Vás prosím, aby ste deťom, 

čo najskôr podali informácie o pripravovanej súťaži a možnosti sa na ňu prihlásiť. Za spoluprácu vopred 

ďakujem. 

 

ROZCVIČENIE A PRIESTOROVÉ SKÚŠKY 

V súťažných  priestoroch  je umožnené  rozcvičovanie súťažiacich a možnosť vykonania priestorových 

skúšok (len v čase pred otvorením súťaže), nie je však povolený oneskorený tréning alebo predvádzanie 

ucelených  súťažných zostáv. V takomto prípade môže organizátor  súťažiacich prerušiť a vykázať ich zo 

súťažného priestoru. Najneskôr  15 min pred otvorením súťaže sú súťažné priestory uzatvorené  

(dodržiava sa tzv. zvukový kľud).  
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Súťažiaci sa prezliekajú v hľadisku( oddelený priestor pre divákov a na prezliekanie).  

Na ploche palubovky je  zakázané prezliekanie a príprava súťažiacich. Plocha je určená na súťažné 

vystúpenia, rozcvičovanie a prípravu kulís. 

 

AKUSTICKÉ SKÚŠKY A HUDBA 

Akustické skúšky  ukončí  organizátor  podľa  organizačných potrieb najneskôr 15 minút pred otvorením 

súťaže. Od  tejto doby musí byť dodržiavaný  tzv. zvukový kľud.   

Nosiče audiozáznamov odovzdá vedúci na stanovišti zvukára pred súťažným vystúpením. Vedúci 

zodpovedá za technickú kvalitu záznamu a presné určenie skladby k súťaži.  

 

ZDRAVOTNÁ SLUŢBA 

Zdravotná služba je zabezpečená a po celú dobu trvania súťaže sa zdržuje na vyhradenom stanovišti 

v blízkosti súťažných priestorov. Vedúci (prihlasovateľ) skupiny zodpovedá za zdravotný stav a poistenie 

jednotlivých členov svojho súboru a doprovodu. 

 

OCHRANA  CENNOSTÍ 

Organizátor počas doby konania súťaže nezodpovedá za stratu osobných vecí, poškodenie majetku 

účastníkov súťaže a nenesie zodpovednosť za škody nimi spôsobené. Zároveň nenesie ani zodpovednosť 

za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom počas  súťaže spôsobené vyššou mocou, ako sú napr. živelné 

pohromy, prerušenie dodávky elektrickej energie, vody a plynu, teroristickými útokmi, prípadne inými 

okolnosťami, ktoré sú mimo jeho kontroly a dosahu.       

Vedúci skupiny zodpovedá  za dodržiavanie týchto  propozícií, plnenie súťažných pravidiel,  

za bezpečnosť a zdravotný stav súťažiacich.       

 

Tešíme sa na šťastný krok, príjemný úsmev a veľa úspechov počas súťaže všetkým súťažiacim prajú 

 

 

                                        

          

  Mgr. Čižmárová Daniela                                                              Ing. Hanulík Ivan 

     riaditeľka POS v Považskej Bystrici                                       riaditeľ CVČ v Považskej Bystrici 

 

 
 

Vypracoval:   Martinková Elena, odd. kultúry CVČ          
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VZOR                       
Návratka na súťaž  

 „O pohár primátora mesta  Považská Bystrica 2018“ 

 

 
Kategória: sólisti     ZŠ,SŠ, škola,cvč,klub... /adresa/........................................................... 

 

P. 

č. 

Veková kategória / 

disciplína 

Meno a priezvisko Dátum 

narodenia 
Názov choreografie / skupiny 

     

     

     

     

     

     

     
 

Škola,/cvč, iné.../ vedúci súboru, ved. pedag, alebo zák. zástupca.:................................................................. 
 

Adresa, kontakt: ............................................................................................................................................... 

 

Kategória: miniformácie ZŠ,SŠ, škola,cvč,klub... /adresa/...........................................................                       

 

P. 

č. 

Veková kategória / 

disciplína 

Meno a priezvisko Dátum 

narodenia 
Názov choreografie / skupiny 

     

     

     

     

     

     

     
 

 

P. 

č. 

Veková kategória / 

disciplína 

Meno a priezvisko Dátum 

narodenia 
Názov choreografie / skupiny 

     

     

     

     

     

     

     
 

Škola,/cvč, iné.../ vedúci súboru, ved. pedag, alebo zák. zástupca.:................................................................. 
 

Adresa, kontakt: ............................................................................................................................................... 

 

 

 

 



Kategória : tanečné skupiny  ZŠ,SŠ, škola,cvč,klub... /adresa/...........................................................       

 

P. 

č. 

Veková kategória / 

disciplína 

Meno a priezvisko Dátum 

narodenia 
Názov choreografie / skupiny 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Škola,/cvč, iné.../ vedúci súboru, ved. pedag, alebo zák. zástupca.:................................................................. 
 

Adresa, kontakt: ............................................................................................................................................... 

                                                                                      

               

                                             

              

             ............................................................................... 

                                                                                 pečiatka školy, zariadenia / alebo podpis zák. zástupcu 

 
Podaním prihlášky udeľuje účastník súhlas, aby v databáze súťaţe boli spracované a pouţité osobné údaje 

vedúcich, súťaţiacich a skupín, ktoré sa nachádzajú v prihláške a to pre organizačné, propagačné a 

evidenčné potreby, pre tlačové  informácie, a na web stránke (zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 

údajov). Organizátor neposkytne  kontaktné údaje iným subjektom bez súhlasu príslušnej osoby. 


