Řetězová reakce, s.r.o.
Bohunická 471/33, 619 00 Brno
IČ: 29231795
BALETNÍ ŠKOLA ŘETĚZOVÁ REAKCE, s.r.o.
vyhlašuje
7. ročník mezinárodní soutěže v klasickém a moderním tanci

„NARUBY“
4. – 5. června 2022
Divadlo na Orlí, Orlí 19, Brno
Soutěžní podmínky
Soutěže se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční školy, taneční oddělení ZUŠ,
amatérské soubory, skupiny i jednotlivci. Není určena pro studenty tanečních konzervatoří a ostatních
profesionálních škol či členům profesionálních tanečních souborů.
Soutěžní kategorie:

1. Kategorie „Klasický tanec“
Podkategorie:
1.1. kategorie: 5 – 10 let (včetně)
1.2. kategorie: 11 – 15 let (včetně)
1.3. kategorie: od 16 let
Ve skupinové podkategorii je pro určení věkové hranice rozhodující věkový průměr všech
soutěžících.
Každá podkategorie bude dále rozdělena na:
A – sóla
B – skupiny 2 a více soutěžících

2. Kategorie „Moderní tanec“
Podkategorie:
2.1. kategorie: 5 – 10 let (včetně)
2.2. kategorie: 11 – 15 let (včetně)
2.3. kategorie: od 16 let
Ve skupinové podkategorii je pro určení věkové hranice rozhodující věkový průměr všech
soutěžících.
Každá podkategorie bude dále rozdělena na:
A – sóla
B – skupiny 2 a více soutěžících
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Podmínky soutěže:
▪ upřednostňovanou volbou hudebního doprovodu je moderní hudba pro tanec klasický a
klasická hudba pro tanec moderní; v případě nesouladu soutěžního čísla s touto podmínkou
nebude soutěžní choreografie diskvalifikována, ale obdrží snížené hodnocení v kategorii
„výběr hudby“ (k dotazu je možno výběr hudby ověřit předem u organizátora soutěže)
▪ jeden soutěžící je oprávněn soutěžit pouze 1x v sólové a 1x ve skupinové kategorii
▪ délka soutěžního čísla nesmí přesáhnout 3:30 minuty (delší soutěžní čísla budou ze soutěže
vyřazena)
▪ soutěže se nesmí zúčastnit studenti tanečních konzervatoří a ostatních profesionálních škol či
členové profesionálních tanečních souborů
▪ každá škola je oprávněna přihlásit max. 4 vystoupení v jedné kategorii
▪ pořadí soutěžních vystoupení je určeno pořadateli; zúčastněných školám bude harmonogram
soutěže zaslán v přiměřeném předstihu
Přihlášky do soutěže:
• Přihlášky do soutěže jsou přijímány elektronickou formou na předepsaném formuláři.
Uzávěrka přihlášek proběhne dne 10. 5. 2022. Přihlášky doručené po tomto termínu
nemohou být do soutěže zařazeny.
• Součástí přihlášky do soutěže musí být hudební nahrávka každého přihlášeného čísla.
Hudební nahrávku je nutno zaslat nejpozději to 25. 5. 2022. Nahrávky je možno zasílat ve
formátu mp3, mp4, popř. rar či zip na email naruby.info@gmail.com .
• V přihlášce je nutno označit formu nástupu (do hudby či bez hudby) popř. přesnou minutáž
nástupu do hudby.
• Světelné, a jiné obdobné efekty nejsou v soutěži povoleny, zajištění případných rekvizit
provádějí účastníci na své náklady a nebezpečí.
• Pět pracovních dní před termínem soutěže bude pro přihlášené účastníky otevřena možnost
internetové registrace, jejímž prostřednictvím bude možno činit drobné změny v
přihlašovacích údajích (změny v osobách soutěžících v případě nemoci apod.) a potvrdit svoji
účast. Registrace soutěžících bude probíhat rovněž v den konání tzv. masterclasses a v den
konání samotné soutěže na místě.
Hodnocení soutěže:
Odborná porota hodnotí jednotlivá čísla na základě bodování. V každé soutěžní kategorii budou
vyhlášena následující ocenění:
1.místo
2.místo
3.místo
Čestná uznání
Hodnotit se bude především: Kreativita, sounáležitost tanečníka s hudbou, výběr hudby, taneční
výraz, technická vyspělost a schopnost improvizace.
Odborná porota si na základě hodnocení jednotlivých soutěžních čísel vyhrazuje právo některou z
cen neudělit, příp. ji udělit duplicitně.
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Mimo cen udělených v každé soutěžní kategorii bude vyhlašována GRAND PRIX pro soutěžní čísla,
která nejlépe naplnila záměr soutěže, tj. propojení klasického tance s moderní hudbou, resp.
moderního tance s hudbou klasickou. V průřezové kategorii GRAND PRIX budou udělena
následující ocenění:
1. cena GRAND PRIX
2. cena GRAND PRIX
3. cena GRAND PRIX
Odborná porota si na základě hodnocení jednotlivých soutěžních čísel vyhrazuje právo některou z
cen neudělit, příp. ji udělit duplicitně.
Školy oceněné v kategorii GRAND PRIX získají speciální cenu soutěže!
Cenou GRAND PRIX může být oceněna též choreografie, která již byla ve své kategorii oceněna.
Startovné:
175,- Kč za každé soutěžní číslo
315,- Kč účastnický poplatek za každého soutěžícího
Startovné je možno uhradit:
1. na bankovní účet č. 2902142066/2010, vedený u Fio banky, a.s. pod variabilním symbolem,
který bude vygenerován po zaslání přihlášky!
2. v hotovosti před zahájením soutěže v případě registrace na místě.
PREFEROVÁNA JE PLATBA PŘEDEM!
Rozměry jeviště: 8 x 6 m (baletizol)
Soutěž je přístupná veřejnosti.
Masterclasses – 4. 5. 2022
Den před samotnou soutěží jsou pořádány workshopy klasického a moderního tance vedené
předními tanečníky a pedagogy každé z disciplín a členy odborné poroty.
Každý přihlášený a registrovaný účastník má právo se zúčastnit jednoho z těchto workshopů dle
vlastního výběru ZDARMA, dalších poté za zvýhodněnou cenu.
Kapacita workshopů je omezená, proto se prosím přihlašujte včas!
Rozvrh Masterclasses bude zveřejněn na webových stránkách soutěže v dostatečném předstihu!
Náklady na ubytování a dopravu do místa konání soutěže účastníkům pořadatel nehradí, v případě
zájmu může pořadatel poskytnout kontakt na ubytovací kapacity v blízkosti Divadla na Orlí, popř. po
dohodě ubytování zprostředkovat.
Kontakt na pořadatele:
produkční: Matúš Mlích, e-mail: naruby.info@gmail.com
pořádající škola: Řetězová reakce, s.r.o., tel.č.: +420 603 433 143, +420 608 729 381

