
PROPOZICE WINTER CUP 2019 
 

Contemporary Winter Cup 2019 
1. ročník 

 
 
 
Termín: 15.12.2019 
 
Registrace: 8:15 – 8:45 
 
Čas: 9:00 – 12:00 
 
Místo: Astyl Centrum Liberec, sál A 
 
Kategorie: 
soutěžní DVK – solo 
soutěžní JVK – solo 
soutěžní JVK – duo 
soutěžní HVK – solo 
soutěžní HVK – duo 
nesoutěžní J+H/B+C (ČT – 18:00 – 19:30) - duo 
nesoutěžní DVK (ST-15:30 – 17:00) – choreografie pod vedením lektora 
nesoutěžní JVK+HVK (ČT – 18:00 – 19:30) – choreografie pod vedením lektora 

 
 

Pravidla pro jednotlivé kategorie 
 

 

kategorie DĚTI 

 

Délka choreografie: cca 00:00 – 1:15 

Povinné prvky: skok, pirueta, převal, improvizace 

 

kategorie JUNIOŘI 

 

Délka choreografie: cca 00:00 – 1:30 

Povinné prvky: skok,  dvojitá pirueta, převal, improvizace 

 

kategorie HLAVNÍ 

Délka choreografie: cca 00:00 – 2:00 

Povinné prvky: skok, trojitá pirueta, převal, improvizace, partneřina 

 

 

 



 

Každý účastník vytvoří choreografii na zadanou hudbu své věkové kategorie, v 

příslušné délce – viz. výše. Hudbu si vyberete v online přihlášce. Na základě 

přihlášky Vám zašlu vybranou hudbu. 

 

Hodnotit se budou povinné prvky, které má každá kategorie přiřazeny vzhledem ke 

své výkonnosti. Hodnotit se bude technika, dynamika, celkový dojem a emoční 

prožitek choreografie. Vhodné je zařadit i akrobacii nebo prvky ukazující flexibilitu. 

 

 

Kostým si každý vybere sám. Fantazii se meze nekladou. 

 

Buďte originální, buďte na jevišti sami za sebe, tak, jak Vás znám :)    

 

 

 

NESOUTĚŽNÍ KURZY (ST– 15:30 – 17:00 – Balet 7-10 let) a (ČT – 18:00 – 

19:30 – Contemporary J+H/B+C) 

 

kategorie DUO pro nesoutěžní kurz Contemporary J+H/B+C 

 

Délka choreografie: cca 00:00 – 2:00 

Hudba: výběr ze 6 skladeb – JVK duo nebo HVK duo 

Povinné prvky: skok, pirueta, převal, improvizace 

 

 

kategorie CHOREOGRAFIE pod vedením lektora 

 

Cílem je naučit se krátkou choreografii pod vedením lektora. Hodnotit se bude: 

schopnost naučit se na místě novou choreografii, flexibilita, emoční prožitek a 

celkový dojem. 

 

Moc se na Vás těším:) 

 

 

  

 

 

Tereza Chlumová 

775 919 548 

 

 


