
 

 Vážení tanečníci, rodiče a přátelé tanečního sportu,  
  

zveme Vás na Klubový přebor Taneční školy StandardKlub Praha, který se bude 

konat v neděli 15. ledna 2023 od 10:00  

v tělocvičně ZŠ PROFESORA ŠVEJCARA,  15. ledna 2023 (neděle)  

Mráčkova 3090/2, Praha 4.  tělocvična   
  

ZŠ PROF. ŠVEJCARA,  

• V polovině taneční sezony si tanečníci    Mráčkova 3090/2, Praha 4 

vzájemně poměří své taneční dovednosti,      Vstupné dobrovolné  

které se během pololetí naučili.   

• Pro dosažení co nejvřelejší atmosféry s sebou přiveďte fanoušky z řad rodičů, přátel 

nebo známých. Společenské oblečení pro doprovod není povinností.  

• Za objektivní hodnocení budou zodpovědní zkušení porotci a trenéři.  

• Tanečníci budou rozřazeni podle výkonnostních skupin, tím by měla být zaručena 

srovnatelná konkurence.  

• Na vítěze jednotlivých kategorií čekají pěkné ceny, medaile, diplomy.  

  

Prosba o pomoc s cenami  

  

Uspořádání soutěže je finančně velmi náročné, a tak velmi rádi uvítáme jakékoli 

firemní předměty, věcné dary, sladkosti apod., které budeme moci použít k 

obdarování soutěžících (kovové medaile, diplomy, květiny…). Pokud se nám 

rozhodnete pomoci, dejte nám vědět o Vašich možnostech co nejdříve. Děkujeme!  

Poznámky pro tanečníky 

 Tanečnice  

• soutěžní šaty nebo jiné vhodné 

šaty (letní či společenské) 

• taneční boty 

• láhev s pitím 

• svačina + něco sladkého na 

doplnění energie 

 

Časový harmonogram 

9:15 otevření sálu 

9:15 – 9:45 roztančení 

přihlášení tanečníků 

10:00 začátek programu 

16:00 předpokládaný závěr 

 Tanečníci   

• tmavé kalhoty, košile, 

tmavé ponožky (případně 

vesta a kravata/motýlek 

• taneční boty 

• láhev s pitím 

• svačina + něco sladkého na 

doplnění energie 



 

 

Co je to klubový přebor?  
 

Klubový přebor je soutěží, kde budou hlavními aktéry děti i dospělí, kteří budou 

soutěžit mezi sebou v několika kategoriích. Zváni jsou nejen rodiče, ale i další příbuzní a 

známí. Pro děti se bude jednat o vrchol sezóny, na který se vlastně připravují od prvního 

vkročení na parket. Většina dětí má soutěžního ducha a již teď se těší.   

     

Taneční ukázky, formační vystoupení a další…  

Soutěžní program bude zpestřen tanečními ukázkami, a to jak párovými, tak skupinovými. 

Kromě našich lektorů a tanečníků vystoupí také juniorské formace a baletní kroužek.  

 

   



 

 
 

Průběh soutěže   

• Při příchodu nahlas svoji přítomnost u prezence.  

• Převlékni se do soutěžního oblečení.   

• Roztančení: Před soutěží hraje hudba a ty máš možnost vyzkoušet si nezávazně 

kvalitu a velikost parketu. Již netrénuj, jen si vyzkoušejte svoji sestavu či tanec! 

Není účelem se fyzicky vyčerpat ještě před zahájením soutěže.  

• Nástup: Na začátku soutěže je hromadný nástup pro všechny páry v daném bloku. 

Představíme děti po jednotlivých párech či sólo, vyjdi z řady a úklonou se představ 

publiku.  

• Postup do dalšího kola: Účast v semifinále a finále budeme vyhlašovat po 

jednotlivých sólo tanečnících/párech. Pokud uslyšíš své jméno nebo číslo, tak se jdi 

představit publiku a poté ustup na okraj parketu, dokud se nepředstaví i ostatní 

postupující.  

  

Desatero pro soutěž  

• Nenechávej nic (převlečení, nalíčení, vyčištění bot…) na poslední chvíli, buď 

připravený na všechny části soutěže (nástup na každou kategorii tanců, tance 

samotné a vyhlášení výsledků) s předstihem.   

• Zajdi k prezenci, nahlas svoji přítomnost a vyzvedni si startovní číslo, které po 

soutěži vrátíš na to samé místo. Číslo je „identifikace“ páru/tanečníka, proto si jej 

hlídej, před soutěží si jej připni na záda a pamatuj si cifru, pod kterou soutěžíš.   

• Pokud soutěžíš i v páru, hlídej si pohyb partnera/partnerky po místě konání soutěže, 

ať se nemusíte shánět v době, kdy máte být na parketě.   

• Pití není nikdy dost, ulož si láhev s pitím na dostupném místě u parketu (ne na 

parketě!!!).  

• Rodiči, kamarády, známými… se nenech během soutěže rozptylovat, tancuješ s 

partnerem/partnerkou, ne s nimi, ale naopak tančíš s úsměvem pro ně.   

• Nevíš-li co se bude dít za pár minut, nevíš si s něčím rady? Zeptej se kolegů (nejlépe 

služebně starších), nedozvíš-li se odpověď, jdi za organizátory.   

• Při soutěži se již nic nenaučíš, tancuj s radostí a ukaž, co umíš.  

• Poslouchej, co říkají organizátoři k průběhu soutěže, ušetříš si mnoho stresu a 

nejasností. Často se v průběhu celé soutěže pozměňují detaily, tak dávej pozor.   

• Tato soutěž je pro mnohé premiéra, tak si ji užij a tanči pro radost. Vyhráli všichni, 

kteří se odhodlali zkusit své štěstí.   

   

Helena Březinová 
Tel.: 737 011 554 
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