
 

 

 

 

 

 

Návod a pomocník pro kluby a školy soutěží předtančení  SUT - FTM  pro zařazení 

 MISTROVSTVÍ SVĚTA LIBEREC BABYLON  29.10.-2.11.2014  

 

 

CELOSVĚTOVÁ SOUTĚŽ SPOLEČENSKÉHO A UMĚLECKÉHO TANCE V ČR  

VE SPOLUPRÁCI A POD ZÁŠTITOU SVAZU UČITELŮ TANCE ČR  

A ČESKÉ ASOCIACE TANCE (ČAT) 

 

VÝKLAD – MANUÁL – „JAK A KAM“ 
1. MOŽNOSTI ÚČASTI PRO TANEČNÍ KLUBY A SOUBORY VĚNUJÍCÍ SE PLESOVÝM PŘEDTANČENÍM 

2. MOŽNOSTI ÚČASTI PRO TANEČNÍ KLUBY A SOUBORY VĚNUJÍCÍ SE DISCO PŘEDTANČENÍM 

3. MOŽNOSTI ÚČASTI PRO TANEČNÍ KLUBY A SOUBORY VĚNUJÍCÍ SE STREET PŘEDTANČENÍM 

4. MOŽNOSTI ÚČASTI PRO TANEČNÍ KLUBY A SOUBORY VĚNUJÍCÍ SE SHOW PŘEDTANČENÍM 

5. MOŽNOSTI ÚČASTI PRO TANEČNÍ KLUBY A SOUBORY VĚNUJÍCÍ SE PTK 



 

 

1. Možnosti účasti pro taneční školy a kluby věnujícím se plesovým předtančením 
plesová předtančení mohou využít dle zvolené techniky a počtu tanečníků: 

 small team (4-8 tanečníků)  

 large team (9-16 tanečníků)  

 showcases (17 a více tanečníků)  

nebo počtu párů: 

 small team ( 2-4 páry)  

 large team (5-8 párů)  

 showcases (9 a více párů) 

a zpracování choreografie (show s rekvizitami i bez, nebo hladké předvedení bez ohledu na dějovou linku) 

 

A. Páry:  

 caribean dances (salsa ,bachata, merenque..) v párech = couple dance - Caribbean style 

 * LA   (Samba, Jive, Chacha, Rumba, Paso Doble) v párech =  couple dance - LA style 

 ST (Waltz, Valčík, Slowfox, Quickstep, Tango) v párech =  couple dance - Balroom style 

 jakákoliv kombinace LA, ST nebo caribien stylů v párech =  couple dance - All style  

 národně společenské tance a historické tance( polka, mazurka,....) v párech = Traditional style  

B. Bez ohledu na páry jenom dívky, nebo kombinace pohlaví nebo párové předvedení s dějovou linkou  

(mohou být i kulisy a rekvizity- bývá kladně hodnoceno) 

 caribien dance ( salsa ,bachata, merenque..)  = Show dance - Caribbean style 

 LA (Samba, Jive, Chacha, Rumba, Paso Doble) = Show dance - LA style 

 ST (Waltz, Valčík, Slowfox, Quickstep, Tango) = Show dance - ST style 

 jakákoliv kombinace LA, ST nebo caribien stylů = Show dance -  All style  

 národně společenské tance a historické tancepolka, mazurka,.....  =  Show dance traditional style  

 

 

2. Možnosti účasti pro taneční školy a kluby věnujícím se Disco předtančením 
Disco předtančení mohou využít dle počtu tanečníků disciplínu URBAN POP DANCE  

 small team (4-8 tanečníků)  

 large team (9-16 tanečníků)  



 

 

 showcases (17 a více tanečníků)  

 

 

3. Možnosti účasti pro taneční školy a kluby věnujícím se Street předtančením 
Street předtančení mohou využít dle počtu tanečníků disciplínu URBAN STREET DANCE  

 small team (4-8 tanečníků)  

 large team (9-16 tanečníků)  

 showcases (17 a více tanečníků)  

 

 

4. Možnosti účasti pro taneční školy a kluby věnujícím se Show předtančením 
Show předtančení mohou využít dle zvolené techniky a počtu tanečníků: 

 small team (4-8 tanečníků)  

 large team (9-16 tanečníků)  

 showcases (17 a více tanečníků)  

Předtančení s dějovou linkou (mohou být i kulisy a rekvizity- bývá kladně hodnoceno) 

 Street a Disco show ( Street, Disco, MTV dance, ….) = Urban Street Dance Fusion Show dance 

 Modern, Contemporary, Jazz = Scénic Dance Show 

 Jakákoliv kombinace stylů = Show dance -  All style 

 V případě použití pomponů = Pompon Dance 

 

 

5.     Možnosti účasti pro taneční školy a kluby věnujícím se PTK   
PTK mohou využít dle zvolené techniky a počtu tanečníků: 

 small team (4-8 tanečníků)  

 large team (9-16 tanečníků)  

 showcases (17 a více tanečníků)  

Dle použité techniky: 

 Modern = Contemporary Balet  

 Jazz Dance 


