propozice
20. 10. 2010

KDY

středa

KDE

A-KLUB (Dům kultury Liberec, vchod ze zadu)

Prezence:
Porada poroty:
Zahájení soutěže:
Konec soutěže:

11:15 – 11:45
11:45 – 12:00
12:15
14:00

POPIS
Taneční soutěž ve Street Dance Battle pro jednotlivce a dvojice.
Battle = taneční souboj - tanečníci tancují „proti“ sobě, silnější tanečník postupuje, vyhrává…
Hudební doprovod je pouštěn na místě, hudební styly určuje porota. Vlastní hudební doprovod
tedy není nutný.

KATEGORIE
1. Jednotlivci
2. Dvojice
Kategorie středních škol je společná pro holky a chlapce 1. – 4. ročníků v jednotlivcích
i dvojicích.

Jednotlivci Hip Hop Battle:
1. kolo
 tanečníci tancují každý sám (45 s každý tanečník), pouze v případě velkého počtu
přihlášených účastníků budou najednou tancovat 2 – 3 tanečníci
 do battlu postupuje I. skupina 8mi tanečníků
2. kolo
 tzv. „redance“ (nebo „replay“), tedy tanečníci, kteří měli stejné hodnocení v 1. kole (jejich
hodnocení je nerozhodné) znovu zatancují
 tanečníci tancují každý sám (45 s každý tanečník), pouze v případě velkého počtu
přihlášených účastníků budou najednou tancovat 2 – 3 tanečníci
 do battlu postupuje II. skupina 8mi tanečníků
Battle
 tanečníci nastupují ve dvojicích tak, jak je proti sobě „postaví“ porota
 tančí se 2 – 3 vstupy po 20 s (6 taktů) = dvojice se střídají 2 – 3 x po sobě v časovém
intervalu 20 s, slabší vypadává
 hudební styly, které určuje porota, se střídají
 systém „pavouk“ až do velkého finále
.

Dvojice Hip Hop Battle:
Stejný systém soutěže jako u jednotlivců – tedy 1. kolo, 2. kolo (redance) a Battle, ale s tím
rozdílem, že místo jednoho tanečníka tancuje taneční dvojice.
V každém vstupu může tancovat pouze jeden z dvojice nebo oba najednou.

Velikost plochy:
Druh plochy:
Šatny:
Občerstvení:
Porota:
Hudební doprovod:

12 x 6 metrů
dlažba
pro soutěžící jsou zajištěny
soutěžící si zajišťují sami, k dispozici je restaurace
v porotě zasednou členové taneční skupiny BDS Academy
hudbu pouští DJ

1. Zaslání hromadné přihlášky za školu
Kontaktní osoba na škole, sepíše seznam zájemců, kteří se zúčastní Let´s Dance Battle
a přihlášku zašle na martin.trita@eyowf2011.cz.
2. Stáhnutí a vyplnění přihlášky samostatně na www.vycoolse.cz a následné zaslání na
adresu martin.trita@eyowf2011.cz.

CENY
Skvělé ceny od BDS Academy pro vítěze v hodnotě 50 000 Kč!

Kontaktní osoba na škole předá všechny potřebné a kompletní informace o akci studentům.
Let´s Dance je amatérská taneční soutěž, proto se jí mohou zúčastnit i žáci a studenti, kteří
tanec neprovozují soutěžně, ale jen pro zábavu!
Přihlášení je možné zasláním hromadné přihlášky kontaktní osobou na škole nebo samostatně
stažením přihlášky na www.vycoolse.cz.
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