
 
INFORMACE KE KONKURZŮM  

do skupin 
DĚTI A, JUNIO ŘI A, HLAVNÍ BF, HLAVNÍ A 

 
Na novou sezónu Astyl rozšiřuje počet složek, u kterých je na začátku nutné projít konkurzem. Projít 

výběrem musí všichni, kteří by chtěli v nové sezóně za A-styl soutěžit: konkrétně se jedná o složky D/A, J/A, 
H/A a H/Bf.  

 

KDY: 
Středa   8.9. 18.00 – 21.00 Konkurz do H/A formace (15-25let) 
Čtvrtek  9.9.  18.00 – 21.00 Konkurz do H/B formace (15-25let) 
Pátek   10.9.  15.00 – 17.00 konkurz do D/A (6-10let) 
   17.00 – 20.00 konkurz do J/A  (11-14let)   v Centru v sále A 

POŽADAVKY: 
Konkurz prověří, zda tanečník má nezbytný taneční základ pro to, aby se v soutěžní složce mohl dále rozvíjet – pevný 
základ hip hopu, zpevnění těla, dotažené ruce, rytmus, základy house dance (kromě dětí), jazzu.  

 

KDO: 
Do konkurzu se mohou hlásit členové i nečlenové A-SYLU, kteří se domnívají, že jejich taneční úroveň splňuje 
požadavky pro danou výkonnostní třídu. 

 

JAK TO BUDE PROBÍHAT: 
V první hodině se všichni tanečníci naučí krátké taneční sestavy (pro J/A, H/A a H/Bf) půjde o hip hop, house dance a 
základy jazzu, zejména točky; u D/A budeme chtít pouze hip hop). Tato část nebude hodnocena. Poté budou tanečníci 
rozděleni do skupinek po max. čtyřech lidech. Každá skupinka pak samostatně (zbytek čeká mimo sál) odtančí naučené 
choreografie před hodnotící porotou (min.3 lektoři Astylu). Součástí jejich vystoupení bude i půl minutový freestyle 
(hip hop).  

Poté, co všechny skupinky odtančí, bude každý tanečník individuálně ohodnocen a buďto přijat nebo nepřijat do 
dané soutěžní složky, popřípadě přijat jako náhradník a nebo mu bude doporučena složka jiná. Rozhodnutí se tvoří na 
základě dohody mezi všemi hodnotícími lektory.  

Věříme, že právě správné zařazení tanečníka do určité úrovňové skupiny nejvíce pomůže jeho dalšímu 
tanečnímu rozvoji. 
 

!!!!      U člena soutěžní složky není pochopitelně důležitá pouze taneční úroveň – tanečník musí být schopen 
fungovat jako součást týmu, vyžaduje se určitá disciplína v rámci tréninků, dochvilnost, pravidelná docházka 
a snaha opravdu na sobě makat. Nedodržení těchto požadavků může být důvodem k vyloučení tanečníka ze 
soutěžní skupiny a jeho nahrazení. 

 
UPLATNĚNÍ: 
V soutěžních složkách je možné účastnit se následujících disciplín 
D/A – solo, duo, malá skupina 
J/A – solo, duo, malá skupina, battle team, velká formace 
H/Bf – solo, duo, malá skupina, velká formace 
H/A – solo, duo, malá skupina, battle team, velká formace, hip hop choreografie 
 
Složení malých skupin a battle teamů podléhá ještě dalšímu výběru v rámci každé soutěžní složky. 
 

PŘIHLÁŠENÍ: 
Na konkurz je nutné se dopředu zaregistrovat – toto můžete udělat na recepci A-styl Centra v době vyhrazené k náboru 
tanečníků a vyplnit zde příslušný dotazník. (NÁBORY – st..8.9. 15-18h., čt. 9.9. 15-18hod v Centru.) 
 

S SEBOU: 
Tréninkové oblečení a obuv….. a chuť dostat se mezi nejlepší v A-STYLU☺. 


