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H&T DANCE COMPANY A MČ BRATISLAVA - RAČA 

Vás pozýva na 2. ročník 
 
 
 

H&T CUP POD HVIEZDAMI 
otvorená tanečná súťaž s medzinárodnou účasťou 

 
 

15. JÚN 2019 
 
 

 

P R O P O Z Í C I E 
 

NÁZOV SÚŤAŽE: H&T CUP POD HVIEZDAMI 

 otvorená tanečná súťaž pre všetky tanečné súbory a 
jednotlivcov s medzinárodnou účasťou vo výrazových a 
trendových tancoch 

TERMÍN SÚŤAŽE: 15. JÚN 2019 
MIESTO SÚŤAŽE: AMFITEÁTER KNIŽKOVÁ DOLINA  

831 06 BRATISLAVA - RAČA 

ORGANIZÁRORI: H&T  Dance Company 

MČ BRATISLAVA - RAČA  

FIRMA JMPROFI, s. r. o. 

ZAČIATOK SÚŤAŽE: predpokladaný začiatok súťaže bude o 9:00 hod.,  
upresnenie po uzávierke prihlášok 

HARMONOGRAM bude zverejnený 12. 6. 2019  na stránke www.h-t.sk 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 9. JÚN 2019 
UPOZORNENIE: Prihlášky po termíne nebudú akceptované! 

ORGANIZAČNÝ TÍM: LUCIA MANIKOVÁ    0911 706 499 
 - choreografie a backstage 

-  
 PhDr. JANA MANIKOVÁ   0904 858 234  
 - prihlasovanie na súťaž/prihlášky 

-  
 KATARÍNA SLOVÁKOVÁ   0907 737 073 

- koordinátorka súťaže 

  

http://www.h-t.sk/
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TANEČNÉ DISCIPLÍNY A ZARADENIE 
 
VEKOVÉ KATEGÓRIE 

MINI 3 – 5  rokov 
DETI 1 6 - 8 rokov 
DETI 2 9 – 12 rokov 
JUNIORI 13 – 17 rokov 
SENIOR 1 18 -  30 rokov 
SENIORI 2 31 + 
ZNEVÝHODNENÍ „ALL 4 ONE“ nie sú vekovo obmedzené hranice 
NEXT GENERATION 4 až 100 nie sú vekovo obmedzené hranice 

 

Vek sa určuje podľa toho, koľko rokov dosiahne tanečník v r. 2019.  

Mladší môžu tancovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne, okrem 
nasledujúcich prípadov: 

- v skupine môže tancovať 1 tanečník starší ako je určená veková hranica (starší 
môže byť max. o 2 roky). 

- vo formácii sú povolení maximálne 2 tanečníci starší, ako je daná veková kategória 
(starší môžu byť max. o 2 roky). 

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 

Sólo 1 tanečník 
Duo/trio 2 – 3 tanečníci 
Skupina 4 – 9 tanečníkov 
Formácia 10 - 26 tanečníkov 
School production 10 a viac tanečníkov 

 
DĹŽKA CHOREOGRAFIE 

Sólo, duo, trio 1:00 – 2:30 min. 
Skupina 2:30 – 5:00 min. 
Formácia 2:30 – 5:00 min. 
School production 3:00 – 7:00 min. 

 
Bezbariérový prístup na javisko – stage je zabezpečený! 
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ŠTARTOVNÉ POPLATKY 
 
1/ Manipulačný poplatok  

za každého tanečníka 1,00 eur.  
 
2/ Štartovné poplatky 

zaradenie suma 

Sólo 20,00 € 

Duo/trio 35,00 € 

Skupina: 60,00 € 

Formácia: 80,00 € 

School production: 100,00 € 

Znevýhodnení: 10,00 € 

 
ŠTARTOVNÉ POPLATKY na účet SK57 1100 0000 0026 1322 4874 

TATRA BANKA, a. s. 

VARIABILNÝ SYMBOL 15062019 

DOPLŇUJÚCI ÚDAJ NÁZOV TANEČNEJ SKUPINY/KLUBU 

Je dôležité, aby bol tento údaj vyplnený, inak nebudeme 
vedieť identifikovať vašu platbu. 

 

TANEČNÉ DISCIPLÍNY 
 

A 
DISCO STYLE Dominuje tanečný štýl disco, môže byť obohatený o príbuzné 

tanečné štýly. Kulisy sú povolené. 

Pri hodnotení sa kladie dôraz na technické prevedenie prvkov  
v rýchlosti, na vzhľad kostýmu a celkovú „disco“ vizáž.  

HIP HOP Musí dominovať tento tanečný štýl, ale môžu byť použité i 
príbuzné tanečné techniky (nie disco). Akrobacia je povolená. 

Kulisy nie sú povolené, ale môže byť použitá práca  
s oblečením (oblečenie musí zostať na tele), alebo šatkami 
 v lockine...  

STREET DANCE Tanečný štýl z ulice do klubu... 

Choreografie môže, ale nemusí mať dej, mali byť mať námet. 
Môžu byť použité kulisy, hovorené slovo, zapájanie divákov 
do choreografie a pod...   

LADIES STYLE Choreografie s kreatívnym, energickým, svetovým, sexi 
tanečným štýlom inšpirovaný modernou R ń B́ hudbou. 

Dôraz sa kladie na celkový feeling pohybu v základnom 
rytme. Hranice tanečných techník sú neobmedzené. 
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BREAK DANCE Každý účastník break dance si pripraví demo na 1 min., podľa 
toho porota zvolí postup do ďalšieho kola, v ktorom budú 
tanečníci zaradení do battle 1vs.1 žrebovaním, víťz každého 
kola postupuje ďalej... 

V prípade battle formácie, postupujeme hodnotením poroty 
ako pri iných tanečných kategóriách. 

OPEN CHOREOGRAFIE Do tejto tanečnej kategórie môžeme zaradiť všetky tanečné 
štýly, ktoré nie sú zaradené v predchádzajúcich kategóriách, 
prípadne ich mix. Kulisy sú povolené, tiež hovorené slovo, či 
spev... 

(STEP, COUNTRY, ŠPANIELSKE TANCE, BRUŠNÉ TANCE, ...) 

MTV „ Z videoklipu na parket“  
Tento žáner by mal obsahovať prvky videoklipov rôznych 
domácich a zahraničných spevákov, ich koncerty, alebo 
vystúpenia. Je to o stvárnení koncertného vystúpenia 
daného speváka, alebo skupiny.  
Môže byť použitý akýkoľvek tanečný štýl, kulisy sú 
povolené. 

 

B 
SHOW CHOREOGRAFIE Choreografie, v ktorých prevládajú tanečné techniky baletu, 

jazzu, charakter choreografie by mal byť v štýle kabaret, 
revue. Choreografia musí mať dejovú líniu a musia byť jasné 
hlavné a vedľajšie postavy.  

V hodnotení sa kladie dôraz na celkové prevedenie a feeling. 
Kulisy sú povolené a ich využitie v choreografii sa vysoko 
hodnotí.  

SCÉNICKÉ 
CHOREOGRAFIE 

Dôraz sa kladie na tanečné techniky (balet, neoklasic, klasic, 
moderna, contemporary, lyric, ...). Choreografia nemusí mať 
dej. V hodnotení sa kladie dôraz na precítenie danej témy, 
využitie techniky a jej prevedenie.  

NÁRODNÉ TANCE Choreografie, v ktorých sú tanečné formy zachované 
 v ľudovom prostredí, často výrazne ovplyvnené národným 
charakterom, (odzemok, čardáš, polka, ). Povolený je spev, 
kulisy, vlastný hudobný doprovod. 

KLASICKÝ TANEC dôležitá je baletná technika, predpísané baletné  oblečenie, 
účes. Použité by mali byť variácie z klasických a moderných 
baletov. Vlastná tvorba je povolená. Špičky sú povolené od 12 
rokov. 

  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Odzemok&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Card%C3%A1%C5%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Polka
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HUDBA 

- Hudbu si prineste na USB kľúči riadne označenú  

- na dĺžku skladieb bude dohliadať jeden z koordinátorov 

- ak presiahnete požadovaný časový limit, budú vám strhnuté body; 

trvanie choreografie nad limit 5 - 10 sek.  - 10 bodov 
    11 - 20 sek.  - 15 bodov 
    21 a viac sek.  - 25 bodov 

 

STRAVA  
- Bufet priamo v areáli Amfiteátra 

- miestne reštaurácie RAČIANSKY DVOR, reštaurácie JENNYV, kebab a pizza BEVANDA, 
reštaurácia LOZANO, burgáreň ELEFANT  

- miestne obchody BILLA, SAMOŠKA, KAUFLAND, LIDL 
 

UBYTOVANIE 
HOTEL BARÓNKA, www.baronka.sk 
 

SPRIEVODNÉ AKCIE 

V tesnej blízkosti amfiteátra sa nachádza kúpalisko s 50 m bazénom, malým detským 
bazénom, bufetom a krásnou trávnatou plochou. 

Vstup na kúpalisko pre účastníkov súťaže bude regulovaný (presná cena za vstup bude 
zverejnená na stránke www.h-t.sk). 
 

GALAPROGRAM 

Po oficiánom skončení súťaže, cca o 20:00 hod. bude nasledovať GALAPROGRAM,  
v ktorom vystúpi 10 najlepších choreografií z celej súťaže. Choreografie budú vyberané 
podľa najvyššieho bodového hodnotenia a tiež podľa výberu porotcov. 

3 najlepšie choreografie, ktoré určí porota, získajú finančnú odmenu. 

Program GALAVEČERA zavŕši ohňová show ANTA AGNI 

 

POROTA 
Tanečnú kategóriu A aj B bude hodnotiť odborná porota zložená z 3 alebo 5 odborníkov. 
Ich mená zverejníme na stránke www.h-t.sk. 
 

VYHODNOTENIE 
Bude prebiehať súčasne so súťažou, cca 30 min. po skončení danej kategórie 
 

  

http://www.baronka.sk/
http://www.h-t.sk/
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PRIHLASOVANIE NA SÚŤAŽ 

- ON-LINE cez stránku www.h-t.sk; 

- zaslaním vyplneného formulára zo stránky www.h-t.sk, na e-mailovú adresu 
jmprofi@gmail.com; 

- zaslaním vyplneného formulára na adresu 

Lucia Maniková, Tanečný klub H&T 
Pri vinohradoch 224, 831 06 Bratislava; 

- uzávierka súťaže 9. 6. 2019; 

- organizátor si vyhradzuje právo ukončiť prihlasovanie skôr, ak bude naplnený časový 
rozsah súťaže. 

 

ZABEZPEČENIE AREÁLU 
- javisko bude zastrešené  

- veľkosť tanečnej plochy je 12 x 12 m, povrch baletizol 

- šatne budú v stanoch, riadne označené názvom vášho klubu, budú monitorované 
strážnou službou 

napriek tomu odporúčame zbytočne si so sebou nenosiť drahé veci, resp. ich 
nenechávať bez osobného dozoru! 

- každý účastník bude mať na ruke počas celej súťaže náramok s logom súťaže; kto si 
ho dá dole, alebo ho stratí, nebude pustený do šatní a zákulisa 

- v areáli sa budú pohybovať organizátori v tričkách s výrazným označením, v prípade 
akýchkoľvek problémov, alebo otázok ich môžte kontaktovať 

- v areáli bude strážna služba 

- zdravotná služba bude zabezpečená; 

 

V prípade nepriaznivého počasia bude javisko, šatne a prechod na javisko 
zabezpečený pred dažďom. 
 
Prajeme Vám veľa šťastia a odhodlania pri tvorbe choreografií, nadšených a 
zodpovedných tanečníkov. Tešíme sa na vašu účast a veríme, že tanečnú súťaž pod holým 
nebom si obľúbite. 
 
 

Váš organizačný tím H&T 

http://www.h-t.sk/
http://www.h-t.sk/
mailto:jmprofi@gmail.com

