
Original Streetdance Cup 2022 
Pohárová soutěž malých, velkých formací, nově i battle crew vs. crew 

 
Harmonogram:  
Otevření haly pro soutěžící: 8.00h  
Prezence: 8.15h (bude probíhat průběžně, nejpozději 2 hodiny před zahájením 
kategorie)  
Neorganizované prostorové zkoušky: 8.30-9.30h (pouze pro kategorie děti)  
Zahájení soutěže: 10.00h  
Předpokládaný konec: 20.00h  
  
Harmonogram je pouze orientační, finální harmonogram bude zaslán po uzávěrce 
přihlášek.  

Pořadatel

Taneční škola B-Original, z.s. 
Matej Zvara 

Tel.: 734 498 184 
Email: matej.zvara@b-original.cz

Datum konání neděle 29.5.2022

Místo konání
Sportovní centrum Řepy, ulice Na 

Chobotě – Praha

Uzávěrka přihlášek 15. 5. 2022

Startovné 

200,-Kč za tanečníka/ na 1 choreografii 
1 pásek/vstup zdarma (jinak dohodou) 

Úhrada do 23.5. 2022:  
-pouze bankovním převodem! 
- na základě přijaté přihlášky Vám 
budou zaslány pokyny k platbě spolu 
s variabilním symbolem

Vstupné
200,-Kč dospělí 
100,- Kč ZTP 

Děti do 6-ti let zdarma

Ocenění Diplom – finálová umístění  
Medaile – 1. -3. místo 
Poháry – 1. -3. místo

mailto:matej.zvara@b-original.cz


Upozornění: do šaten má přístup i veřejnost, za odložené věci v šatnách 
nezodpovídá organizátor. Vstup na taneční plochu pouze v taneční obuvi. 

Pravidla a charakteristika disciplíny 

Streetdance MALÉ skupiny 

Hudba: vlastní nahrávka (na flashce, nebo popsané CD s názvem a délkou 
choreografie, formát wav, mp3, vedoucí odevzdá zvukaři při prezenci) 
Počet tanečníků: 4-12  
Délka choreografie: 1.30 – 4.00 minuty  
Rekvizity a kulisy: nejsou povoleny  
Akrobacie: v kategorii děti jsou zakázány 
Popis stylu: Důraz na aspekty vycházející z hip hopové kultury, kvalita a obsah 
zpracování choreografie na danou hudební předlohu. Nekladou se žádné mantinely 
tvorbě choreografa. 

Streetdance VELKÉ skupiny 

Hudba: vlastní nahrávka (na flashce, nebo popsané CD s názvem a délkou 
choreografie, formát wav, mp3, vedoucí odevzdá zvukaři při prezenci) 
Počet tanečníků: 8-24  
Délka choreografie: 1.30 – 4.00 minuty  
Rekvizity a kulisy: nejsou povoleny  
Akrobacie: v kategorii Děti jsou zakázány 
Popis stylu: Důraz na aspekty vycházející z hip hopové kultury, kvalita a obsah 
zpracování choreografie na danou hudební předlohu. Nekladou se žádné mantinely 
tvorbě choreografa 

Věkové kategorie pro street dance malé a velké skupiny 

Děti: 2013-2010, mohou být zařazeni soutěžící o rok starší (tj. rok 2009), ale 
podmínkou je, že mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících. 

Junioři: 2009-2006, mohou být zařazeni soutěžící o rok starší (tj. rok 2005), ale 
podmínkou je, že mohou tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících. 

Dospělí: 2005 a starší, mohou být zařazeni soutěžící maximálně o 4 roky mladší. 

Výkonnostní kategorie pro formace 



Hobby: kategorie je určena především pro amatérské kolektivy a začínající 
tanečníky, kteří tančí maximálně 1-2 roky. Kategorie je určena také kolektivům ze 
zájmových kroužků DDM, ZŠ, ZUŠ, SVČ. 

Profi: Tanečníci, kteří tančí více jak 2 roky, účastní se pravidelně soutěží. V této 
kategorii jsou především zařazeni tanečníci, kteří soutěží v CDO, nebo se zúčastňují 
Taneční skupiny roku. 

Porota má právo dle předvedeného výkonu přeřadit tým do vyšší výkonnostní 
kategorie. Organizátor si vyhrazuje právo sloučit disciplíny v případě nízkého počtu 
přihlášených choreografií. 

Na soutěži bude porota vybírat tu nejoriginálnější choreografii v kategorii DĚTÍ, 
JUNIORŮ I DOSPĚLÝCH. 

Allstyle streetdance battle crew vs. crew 

Počet tanečníků: 4-10  
Demo: vlastní nahrávka 1.30 – 2.30 minuty  (na flashce, nebo popsané CD s názvem 
a délkou choreografie, formát wav, mp3, vedoucí odevzdá zvukaři při prezenci) 

Věkové kategorie Battle crew vs. crew 

– do 14 let včetně  
– od 15 let a starší 

POZOR!!! Platí pravidlo, že v kategorii do 14 let NESMÍ tancovat starší tanečníci než 
14 let, v kategorii od 15 let MŮŽE tancovat i mladší tanečníci. 



POZOR! Počet míst v každé věkové kategorii je omezen! Pokud bude kapacita 
naplněna, organizátor má právo uzavřít přihlášky před vypsaným termínem 
(15.5.2022) 
 
Termín úhrady startovného (23.5.2022) je zároveň termínem uzávěrky 
prezence.  V případě, že nastane změna počtu tanečníků po uzávěrce 
prezence, organizátor již nevrací startovné zpět. Děkujeme za pochopení. 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 734 498 184. 

Budeme se těšit! 

B-Original

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

Všichni tanečníci a choreografové všech soutěžních jednotek 
přihlášením se na soutěž souhlasí s tím, aby Taneční škola B-Original, 
z.s. nebo jím pověřená osoba, pořizovala fotografické, zvukové či 
zvukově obrazové záznamy ze soutěže a s jejich následným použitím 
v dokumentačních a propagačních materiálech všemi známými 
způsoby (TV, internet, tištěná média atd.). Právo na čest a lidskou 
důstojnost není tímto dotčeno. 

Souhlas je dán bez nároku tanečníků či choreografů na jakoukoli 
odměnu či plnění na dobu neomezenou od pořízení záznamu 
v neomezeném počtu vysílání nebo zveřejnění na území celého světa. 
Taneční škola B-Original, z.s. může tato práva převést na třetí osoby, 
které nesmějí porušit právo na čest a lidskou důstojnost. 

Organizátor ani pořadatel neručí za cenné věci (mobilní telefony, CD 
popřípadě MP3 přehrávače, fotografické přístroje, videokamery, 
osobní cennosti a věci atd.) 

Návštěvníkům akce je umožněno pořizování zvukových a obrazových 
záznamů VÝHRADNĚ ve VYHRAZENÝCH PROSTORÁCH konání soutěže. 
Tato služba není zpoplatněna.


