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Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 15,  
675 21 Okříšky 

 
Oblastní kolo přehlídky hudební, taneční, výtvarně-rukodělné a fotografické soutěže Sedmikvítku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKŘÍŠKY 12. listopadu 2022 
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
 
OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

− tanečník ani taneční klub nemusí být registrován žádnou taneční organizací, asociací či zájmovým sdružením 

− v případě naplnění maximální kapacity si pořadatel vyhrazuje právo vyhlášení “stop stavu” pro příjem přihlášek 

− soutěž bude probíhat v prostorách tělocvičny při ZŠ Okříšky, taneční prostor bude vymezen mantinely o velikosti 
15x12metrů 

 

VĚKOVÉ KATEGORIE 
 

− věková kategorie DĚTI I. – (do 7 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2016 a výše 

− věková kategorie DĚTI II. – (do 11 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2012 a výše 

− věková kategorie JUNIOŘI – (do 15 let) všichni tanečníci jsou ročník narození 2008 a výše 

− věkové kategorie HLAVNÍ – (nad 15 let) taneční skupiny, ve které jsou taneční ročník narození 2007 a níže 

− taneční klub může přihlásit v disciplínách teamů tanečníky mladší, než udává věkové zařazení; tanečníci však mohou být 
mladší maximálně o 3 roky, než udává věkové zařazení a počet těchto mladších tanečníků nesmí přesahovat 30% 
z celkového počtu tanečníků ve formaci  

 

DOPLŇKY CHOREOGRAFIÍ 
 

− rekvizity či kulisy jsou v některých teamových disciplínách povoleny 

− rekvizitou či kulisou rozumíme předmět, který je položen na taneční ploše či s ním je v průběhu choreografie 
manipulováno; tyto předměty mohou být užity k dotvoření atmosféry či dokreslení děje apod. 

− rekvizity nebo kulisy, které jsou tanečníkům či jejích okolí nebezpečné nejsou povoleny  

− rekvizity či kulisy si taneční klub na taneční plochu při příchodu i odchodu dopravuje sám 

− rekvizity a kulisy nesmí znečistit, poničit či jinak znehodnotit taneční plochu 
 

HUDBA 
 

− hudební nahrávka musí být kvalitní, označena (název tance, taneční skupina) 

− každý zástupce tanečního kolektivu musí při prostorové zkoušce u zvukaře upozornit na skutečnost, zda tanečníci 
nastupují již s hudbou či má-li být hudba puštěna až po nástupu tanečníků na taneční plochu 

 

TANEČNÍ PLOCHA 
 

− prostor, na kterém se bude tančit, bude mít rozměry 12x15 m 

− podklad na taneční ploše je dřevěno-laminátová podlaha 
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− taneční plocha bude vymezena přenosnými mantinely 
 

DISKVALIFIKACE 
 

− v případě porušení některého z pravidel soutěže může porotce podat návrh na diskvalifikaci  

− případnou diskvalifikaci řeší všichni porotci po odtančení všech subjektů v dané disciplíně  

− porota si může ke konzultaci vyžádat choreografa vystoupení (popř. vedoucího tanečního kolektivu) stejně tak jako může 
jeho účast pří konzultaci odmítnout 

− proti rozhodnutí poroty ve věci diskvalifikace se nelze odvolat 
 

DISCIPLÍNY 
 

− Formace společenských tanců 

− Formace klasických tanců, Country tance 

− Disco, Show dance, Orientální tance 

− Hip hop dance, Street dance, Break dance 

− Mažoretky, Trampolínky, Pompony 

− Folklór 

 

 
 
FORMACE SPOLEČENSKÝCH TANCŮ 
 

− počet tanečníků – min. 4, max. 30 

− délka vystoupení – min. 2:00 min., max.5:00 min.  

− rekvizity a kulisy jsou povoleny 

− akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny 

− hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby 
nikterak limitován) 

− tanec – tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl společenských tanců (Standardní, 
Latinskoamerické, Historické tance, Národně společenské,… )  

− v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat 

− sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat choreografie by měla vycházet se souhry kolektivu, 
nikoliv prezentace jedinců 
 

 

FORMACE KLASICKÝCH TANCŮ, COUNTRY TANCE 
 

− počet tanečníků – min. 4, max. 30 

− délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min.  

− rekvizity a kulisy jsou povoleny 

− akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny 

− hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby 
nikterak limitován) 

− tanec – tanečník či tanečníci mohou předvést jakýkoliv taneční styl klasických tanců (Jazz dance, Balet, Modern, …)  

− v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat 

− sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat choreografie by měla vycházet se souhry kolektivu, 
nikoliv prezentace jedinců 

 
 

DISCO/SHOW DANCE, ORIENTÁLNÍ TANCE 
 

− počet tanečníků 2 až 30 

− délka vystoupení 2:00 až 5:00 min. 

− hudba – vlastní nahrávka/mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby 
nikterak limitován) 
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− tanec – kolektiv může provést jakýkoliv taneční styl( např. Disco dance, Disco Freestyle, Show dance, atd.) či styl 
příbuzný 

− v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat 

− rekvizity a kulisy jsou povoleny 

− akrobatické či zvedavé prvky jsou povoleny 
 
 

HIP HOP DANCE / STREET DANCE / BREAK DANCE 
 

− počet tanečníků – min. 4, max. 30 

− délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min. 

− rekvizity jsou povoleny 

− kulisy nejsou povoleny 

− akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny 

− hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby 
nikterak limitován) 

− tanec – tanečník může předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí hiphopové taneční kultury (R´n´b´, Break 
dance, Electric boogie, Krump, New style, House Dance, Lockin´, Popin´, Street jazz, atd.) 

− v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat 

− sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat choreografie by měla vycházet se souhry kolektivu, 
nikoliv prezentace jedinců 

 
 

MAŽORETKY 
 

− počet tanečníků – min. 4, max. 30 

− délka vystoupení – min. 2:00 min., max. 5:00 min. 

− rekvizity jsou povoleny 

− kulisy nejsou povoleny 

− akrobatické či zvedané prvky jsou povoleny 

− hudba – vlastní nahrávka / mix, hudební styl nedefinován, tempo nedefinováno (choreograf není při výběru hudby 
nikterak limitován) 

− tanec – tanečník může předvést jakýkoliv taneční styl, který je součástí mažoretkové kultury 

− v choreografii může být zakomponována část nespadající tanečně či stylově do této disciplíny, nesmí však převažovat 

− sólové výkony mohou být předvedeny, nesmí však převažovat choreografie by měla vycházet se souhry kolektivu, 
nikoliv prezentace jedinců 

 
 

FOLKLÓR 
 

− počet tanečníků – min. 4, max. 30 

− délka vystoupení – min. 3:00 min., max. 7:00 min. 

− ztvárnění lidového tance, nebo pásma tanců se zpěvem, nebo s doprovodem hudby, v daném časovém limitu 

− choreografické zpracování závisí na každém souboru 

− v kategorii DĚTI I a DĚTI II. Jsou zvedačky zákázány 
 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

− porota je odborná a nezaujatá 

− její hodnocení je komplexní a veřejné 

− veškeré připomínky nebo konzultace s porotou budou umožněny všem vedoucím tanečních souborů po domluvě s 
pořadatelem  

− soutěž je na krajské úrovni, bez jakýchkoliv poplatků, finanční zajištění je díky grantům a sponzorům, i přes tyto 
skutečnosti by pořadatelé rádi udrželi a zvýšili úroveň této soutěže 

− případné změny budou včas oznámeny všem vedoucím tanečních souborů  

− odesláním přihlášky dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, organizátorovi souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro potřeby soutěže, s pořízením fotografií, videozáznamu a zvukových nahrávek k následné propagaci spolku 
Pionýr, z. s. 
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− přihlášením do soutěže nevzniká účastníkovi žádný nárok na úhradu nákladů s tímto spojených, rovněž tak nevzniká 
nárok na úhradu honoráře či cestovného 

− pořadatel si vyhrazuje právo provést změny soutěžního řádu 
 
 
 


