
INFORMACE KE KONKURZŮM 
DO VÝBĚROVÝCH KURZŮ 

STREET DANCE 
 

 
V sezóně PODZIM 2014 budou kurzy street dance rozděleny následovně: 
 

 Děti Junioři Dospělí 

Soutěžní kurzy Děti A Junioři A Hlavní A Freestyle, Street Profi 

Nesoutěžní kurzy Děti B, Děti C, Poppin‘ Junioři B, Junioři C, Poppin‘ Hlavní B, Hlavní C, Ladies, Poppin‘ 

 
Pro členství v soutěžní složce je nutné projít výběrovým konkurzem (kromě kurzu Děti A).  
 

Obecně ke konkurzům A-Stylu: 
 Konkurzy jsou určeny pro tanečníky, kteří již mají určitou taneční úroveň, chtějí na sobě pracovat více 

než jen 2x týdně a chtějí se účastnit soutěží. Vyžaduje se pravidelná docházka, dochvilnost, disciplína v 
rámci tréninků. Nedodržení těchto požadavků může být důvodem k pozdějšímu vyloučení tanečníka ze 
soutěžní skupiny. 

 

 Každý tanečník je po ukončení konkurzu individuálně ohodnocen a buďto přijat nebo nepřijat do dané 
soutěžní složky, případně je přijat jako náhradník anebo je mu doporučena složka jiná. Rozhodnutí se 
tvoří na základě dohody mezi všemi hodnotícími lektory. Věříme, že právě správné zařazení tanečníka do 
dané úrovňové skupiny nejvíce pomůže jeho dalšímu tanečnímu rozvoji. 

 

 Konkurzy jsou otevřeny všem tanečníkům!  
S sebou tréninkové oblečení a obuv a chuť dostat se mezi nejlepší v A-Stylu ! ;-) 

 

 Všichni tanečníci, kteří úspěšně projdou konkurzem, budou následně seznámeni s podrobnými 
podmínkami a finančními nároky spojenými se soutěžemi (licence, startovné, doprava, příspěvek na 
tréninky nad rámec). Tanečníci či jejich zákonní zástupci pak podepíší souhlas s těmito podmínkami. 

 

 Tanečníci v soutěžních složkách musí počítat s termíny soutěží: 30.11. Battle Praha, 24.1. MČR Battle, 
28.3. region formace Ústí, 1.-3.5. MČ formace Praha, 30.-31.5. MČR formace Brno (změny vyhrazeny). 

 
 

Informace k jednotlivým soutěžním kurzům a požadavkům na konkurzu:  
STREET PROFI 
Pro koho: roč. narození 1999 a starší 
Tréninky: 2x týdně + freestyle 1x týdně + extra tréninky v rámci přípravy vystoupení a soutěžních choreografií 
 
Skupina určená pro ty, kteří mají velmi pokročilou taneční úroveň a chtějí tanci věnovat maximum svého času, 
jezdit po soutěžích a battlech, reprezentovat a jsou schopni fungovat i sami, nejen na povel. Nároky na tuto 
skupinu jsou vyšší, než na ostatní soutěžní tanečníky. Očekává se, že každý z této skupiny na sobě bude pracovat 
na 100 %. Dosahovat určité taneční úrovně je sice nezbytné, ale ještě více se cení ZÁJEM a NASAZENÍ tanečníků. 
Není tolik důležité, co umím, ale co CHCI. 
Počítá se s účastí tanečníků na battle soutěžích.  
Členové této skupiny by měli být schopni nejen se učit od ostatních, ale také v případě potřeby sami tvořit a 
přispívat k výuce ostatních. Měli by se podílet na přípravě vystoupení, pomáhat se zajištěním freestylových 
hodin, pomáhat s přípravou interních A-styl akcí atd. 
Odměnou je pak možnost účinkovat v rámci profesionálních tanečních vystoupení za finanční odměnu.  
Tanečníci by neměli mít problém fungovat i o víkendu – příprava na vystoupení, soutěže, battly aj. 



KONKURZ do STREET PROFI:  neděle 7.9., 15:00, sál A 
Forma: 

1. Vlastní choreografie na libovolnou hudbu 
2. Freestyle formou jammového kolečka (hip hop + vámi zvolený taneční styl) 

U choreografie není důležitá jen taneční technika, ale také originalita, kreativita a individualita vašeho tancování. 
Není klíčové, CO budete tančit, ale JAK to zatančíte. Vaše vystoupení by mělo mít atmosféru, náboj, výraz... mělo 
by zaujmout. Hudbu přineste na konkurz na flash disku nebo předem zašlete na eva2minarikova@gmail.com. 
 
 

HIP HOP HLAVNÍ A Freestyle 
Pro koho: roč. narození 1999 a starší 
Tréninky: 2x týdně + freestyle 1x týdně + extra tréninky v rámci přípravy soutěžních choreografií 
 
Soutěžní kurz pro tanečníky, kteří se chtějí více věnovat vlastnímu stylu a prohlubovat znalosti o  
street dance. V lekcích bude dáván důraz na freestyle a trénování techniky jednotlivých stylů a její  
použití ve vlastním freestylu. Tento kurz je určen spíše individualistům a tanečníkům, kteří chtějí  
pracovat na svém vlastním tanečním projevu. Důraz bude kladen na kreativitu, originalitu, osobitost.  
Počítá se s účastí tanečníků na battle soutěžích a v případě dostatku zájemců (po domluvě) i se stavěním velké 
formace ve druhé polovině roku. Bude vyžadována docházka na trénincích. 
 

KONKURZ do HLAVNÍ A Freestyle: pondělí 8.9., 18:00, sál A 
Forma: 

1. Vlastní choreografie na zadanou hudbu 
2. Freestyle v jammovém kolečku (hip hop, house dance) 

Pro tvorbu choreografie budete mít na výběr ze 3 různých písniček. Na hudbu, kterou si vyberete, si připravte30-
40 vteřin choreografie. Není důležitá jen taneční technika, ale také originalita, kreativita a individualita vašeho 
tancování. Není klíčové, CO budete tančit, ale JAK to zatančíte. Hudba bude ke stažení v události na Facebooku a 
na www.astyl.cz. 
 
 

HIP HOP JUNIOŘI A 
Pro koho: roč. narození 2000 - 2003 
Tréninky: 2x týdně + freestyle 1x týdně + extra tréninky v rámci přípravy soutěžních choreografií 
 
Kurz určený pro tanečníky, kteří už mají pokročilou taneční úroveň a chtějí se tanci věnovat více než jen 2x 
týdně. Očekává se určitá organizační disciplína, docházka, taneční nasazení při trénincích, zájem o workshopy, 
soutěže. Tanečníci by měli být schopni přizpůsobit se i víkendovým tréninkům v případě soutěžní přípravy. 
 

KONKURZ do JUNIOŘI A: úterý 9.9., 17:00, sál A 
Forma: Hip hop choreografie (lektor vás naučí krátkou vazbu ve stylu hip hop, kterou pak předvedete po 
skupinkách před hodnotícími lektory) + Freestyle v jammovém kolečku (hip hop, house dance). 
 
 

HIP HOP DĚTI A 
Pro koho: roč. narození 2004 a mladší 
Tréninky: 2x týdně + Freestyle 1xtýdně pro zájemce 
 
Není nutné projít konkurzem. O případné účasti na battle soutěžích se domluvíme po zahájení tréninků (podle 
naplnění kurzu) i s rodiči. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

, přihlas se na emailu info@astyl.cz Pokud máš zájem o účast v konkurzu
nejpozději den před termínem konkurzu do složky, o kterou máš zájem 

(uveď jméno, ročník narození a kurz, o který máš zájem). 


