
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Orgovánová 5, 040 11 Košice 
 

PROPOZÍCIE 
6. ročníka súťaže DANCE CITY 2020 

 

Názov súťaže: DANCE CITY 2020 

Organizátor súťaže: Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 

Miesto súťaže: 

Centrum voľného času 
Elokované pracovisko Popradská 86  
Univerzálna  sála (m. č. 101) 

Termín súťaže: 26.3.2020, štvrtok  

Podmienky účasti: 

Zaslanie elektronických prihlášok do 10.3.2020 
Zmeny v prihláškach povolené do 13.3.2020 (pri akejkoľvek zmene e potrebné prihlášku 
vypísať elektronicky nanovo) 
Približný časový harmonogram: bude zaslaný do 18.3.2020 prihláseným tanečníkom 

Cieľová skupina: Tanečná súťaž je pre základné školy a príslušné ročníky 8-ročných gymnázií  

Cieľ súťaže: 
• porovnanie výkonnosti tanečníkov rôznych skupín a tanečných štýlov 

• súťaž je jednou z aktivít celoročnej  súťaže „Škola plná talentov-Superškola“ 

Prihlasovanie: Zaslaním elektronickej prihlášky do 10.3.2020 na http://www.cvckosice.sk/415.   

Štartovné: 

za každého člena tanečnej skupiny, súboru  a za každú choreografiu: 

• 1,- €/súťažiaci  
Platba v hotovosti  –  iba v deň súťaže v pokladni CVČ, EP Popradská 86, Košice 

Stravovanie: Možnosť zakúpiť si v bufete na Popradskej 86, ktorý bude otvorený počas súťaže 

Informácie o súťaži: Sekretariát CVČ – 0556411450, recepcia - 0556411411 

Hudba: 

Podklady k hudbe, prosím, pošlite spolu s vyplnenou  prihláškou v MP3 formáte 
s presným označením mena (jednotlivci) alebo názvu skupiny, kategórie a názvom 
choreografie. 

Ocenenia: Vyhlasujú sa umiestnenia: 1., 2. a 3. miesto vo vyhlásených kategóriách.  

Upozornenie: 

Pri prihlasovaní dbajte na zadanie správnej kategorizácie. Zistený nesúlad medzi 
prihláškou a tanečným vystúpením nebude akceptovaný ako zmena kategórie. 
Organizátor nenesie zodpovednosť za účastníka počas súťaže! Za súťažiacich 
zodpovedá pedagóg, zákonný  zástupca príp. dozor určený vysielajúcou 
organizáciou. 

KATEGÓRIE: 

DETI A:                              od 6 do 8 rokov formácia, skupina, duo-trio, sólo DISCO, HIP-HOP, SHOW, SÚČASNÝ/MODERNY TANEC, 
TRADIČNÝ/ĽUDOVÝ TANEC 

DETI B:                              od 9 do 11 
rokov  

formácia, skupina, duo-trio, sólo DISCO, HIP-HOP, SHOW, SÚČASNÝ/MODERNY TANEC, 
TRADIČNÝ/ĽUDOVÝ TANEC 

JUNIORI:                        od 11 do 16 
rokov  

formácia, skupina, duo-trio, sólo DISCO, HIP-HOP, SHOW, SÚČASNÝ/MODERNY TANEC, 
TRADIČNÝ/ĽUDOVÝ TANEC  

 
 
 

http://www.cvckosice.sk/415


TANEČNÉ DISCIPLÍNY: 
I. kategória:  DISCO 

 

DETI A,B 
JUNIORI 

Dominuje tanečný štýl disco, môže byť obohatený o príbuzné tanečné štýly. Kulisy sú povolené.  
Dĺžka choreografie:  max. 3 min. Hodnotenie: 

- technicko-tanečné predvedenie 
- nápaditosť predvedenej zostavy  
- priestorové členenie  
- celkové pôsobenie (make-up, kostýmy, výraz tanečníka – gestá) 

Počet tanečníkov:  A/ formácia: 10 a viac       
                                  B/ skupina: 4 – 9               . 
                                  C/ duo – trio:  2 – 3 
                                  D/ sólo                                 

II. kategória:  HIP HOP + STREET CHOREOGRAFIE 

 

DETI A,B 
JUNIORI 

Choreografie, v ktorých prevládajú tanečné štýly ako napr.: DanceFloor, Hip Hop, New Jack Swing, 
Electric Boogie, Break Dance a príbuzné tance. Hudobný štýl je v charaktere Pop, Techno, House, Funky.  
Môže byť použité hovorené slovo, zapájanie divákov do choreografie. 
Lifty a akrobacia sú povolené, nesmú dominovať. Dĺžka choreografie: max. 4 min., Hodnotenie: 

- technicko-tanečné predvedenie 
- nápaditosť predvedenej zostavy  
- priestorové členenie  
- celkové pôsobenie (make-up, kostýmy, výraz tanečníka – gestá) 

Počet tanečníkov:  A/ formácia: 10 a viac      
                                  B/ skupina: 4 – 9               . 
                                  C/ duo – trio:  2 – 3 
                                  D/ sólo 

III. kategória:  SHOW CHOREOGRAFIE 

 

DETI A,B 
JUNIORI 

Choreografie, ktoré majú jasne definovanú tému alebo príbeh, choreografie revuálneho typu (kabaret, 
revue, paródia...), muzikálový tanec. Hodnotí sa spektakulárny charakter tanca, kreativita, výraz tanečníka, 
nápaditý kostým, povolené sú rekvizity a kulisy. Použité môžu byť rôzne tanečné štýly okrem disco, hip-
hop pretože majú vlastnú kategóriu.  Dĺžka choreografie: max. 4 min., Hodnotenie: 

- technicko-tanečné predvedenie 
- nápaditosť predvedenej zostavy  
- priestorové členenie  
- celkové pôsobenie (make-up, kostýmy, výraz tanečníka – gestá) 

Počet tanečníkov:  A/ formácia: 10 a viac      
                                  B/ skupina: 4 – 9                
                                  C/ duo –  trio:  2 – 3 
                                  D/ sólo 

IV. 
kategória: 

 SÚČASNÝ/MODERNÝ TANEC 

 

DETI A,B 
JUNIORI 

Choreografie s použitím rôznych techník moderného tanca (Martha Graham, Horton, Limon, Dunham, 
Cunningham...) a klasického tanca. Moderný tanec je veľmi špecifický, dôraz sa kladie na súbor pravidiel 
charakteristických pre danú techniku. Choreografie môžu vyjadrovať pocit, myšlienku, príbeh... 
Dôraz sa kladie na tanečné techniky: balet, neoklasic, klasic, moderna, contemporary, lyric,.. 
Dĺžka choreografie: max. 4 min.Hodnotenie:  
       - technicko-tanečné predvedenie 

- nápaditosť predvedenej zostavy  
- priestorové členenie  
- celkové pôsobenie (make-up, kostýmy, výraz tanečníka – gestá) 

Počet tanečníkov:  A/ formácia: 10 a viac       
                                  B/ skupina: 4 – 9              
                                  C/ duo –  trio: 2 – 3 
                                  D/ sólo 

V. kategória:  TRADIČNÝ/ĽUDOVÝ TANEC 
 

DETI A,B 
JUNIORI 

Choreografie s použitím rôznych techník tradičného (africké tance, brušné tance, národné tance rôznych 
krajín...) alebo ľudového tanca. Kulisy sú povolené. Dĺžka choreografie: max. 4 min. Hodnotenie:  
  - technicko-tanečné predvedenie 

- nápaditosť predvedenej zostavy  
- priestorové členenie  
- celkové pôsobenie (make-up, kostýmy, výraz tanečníka – gestá) 

Počet tanečníkov:  A/ formácia: 10 a viac       
                                  B/ skupina: 4 – 9              
                                  C/ duo –  trio: 2 – 3 
                                  D/ sólo 

 
V Košiciach 14.2.2020       Mgr. Denisa Drimáková 
                   riaditeľka CVČ 


