
 
INFORMACE KE KONKURZŮM 

DO VÝBĚROVÝCH KURZŮ PRO SEZÓNU 2012/2013 
 

Pokud máte zájem o účast v některém z výběrových kurzů, 

přihlaste se emailem alespoň dva dny před konáním konkurzu 

(uveďte jméno, ročník narození a kurz, o který máte zájem). 
 

CHEERLEADERS 
Konkurzem do soutěžních složek musí projít zájemkyně o kurzy děti CHEERS MINI A a kurz 

dospělých CHEERS TEAM. Konkurz do složky CHEERS JUNIOR A již proběhl na konci sezóny. 

 

CHEERS MINI A 

Kdy: sobota 1.9. 9:30 – 12:00 (sál A) 

Pro koho: ročníky 2002 a mladší, platí i pro stávající členky cheers mini A 

Požadavky: V nové sezóně budou mít mini A trénink 2x týdně (90 + 120 minut). Budou zaměřené 

zejména na gymnastiku a celkovou cheer průpravu. Soutěžní choreografie se budou cvičit hlavně na 

trénincích navíc o víkendech. Na konkurz by tedy měly přijít holčičky, které chtějí soutěžit a 

intenzivně na sobě pracovat. Na trénincích už není prostor pro hry, požaduje se větší disciplína, než v 

nesoutěžních kurzech. 

V průběhu roku se holčičky účastní dvou soutěží. Na každou soutěž vychází startovné a doprava cca 

500-600 Kč + se hradí soutěžní licence 80 Kč pro nové členky. Nově holčičky si dále musí pořídit 

soutěžní uniformu (cca 1000 Kč). Tréninky navíc se nehradí, jsou již v ceně kurzovného. 

Náplň konkurzu: kratší taneční sestava naučená v den konkurzu (hodnotí se smysl pro rytmus, 

správná technika, paměť, výraz); základní cheer skoky - roznožka, pike; základní gymnastické prvky 

- hvězda + plusové body za další zvládnuté prvky jako rondát, přemet ...; flexibilita - provaz, placka; 

základní stunty. 

Zájemkyně se nejpozději do 30.8. přihlásí u Šárky na emailu sarinka.borec@seznam.cz. 

 

CHEERS TEAM 

Kdy: pátek 31.8. 15:00 – sobota 1.9. 9:00 (Kortka) 

Pro koho: pro stávající členy Teamu (i nově vybrané na konci sezony) 

Požadavky: Team bude trénovat 2x týdně (90 + 120 minut) + bude mít třetí trénink v týdnu volitelný 

(1x 14 dní 90 minut taneční trénink, 1x 14 dní 90 minut gymnastika). Bude se intenzivně pracovat na 

obecné cheer průpravě, ale také na kondici, flexibilitě atd. Nácvik soutěžních choreografií bude 

probíhat zejména v rámci tréninků navíc o víkendech. 

Náplň konkurzu: Konkurz bude probíhat formou mini soustředění – 15:00 - 16:30 stunty; 16:30 – 

18:00 gymnastika, 18:00 – 19:00 pauza na večeři, 19:00 - 20:30 tanec, technika pohybů, skoky. 

Trenér bude během tréninků jednotlivé členy pozorovat a hodnotit. Po ukončení tréninků bude celý 

team v rámci teambuildingu přespávat na Kortce. Ráno se účastníci dozví výsledky konkurzu. 

Zájemci se nejpozději do 30.8. přihlásí u Šárky na emailu sarinka.borec@seznam.cz. 

 



HIP HOP / STREET DANCE 
V sezóně PODZIM 2012 se letos otvírají tyto soutěžní složky: 

 

STREET PROFI 
Termín konkurzu: Pátek 7. 9. 2011 od 18.00, sál A 

Pro koho: roč. narození 1997 a starší 

Tréninky: 2x týdně, freestyle 1x týdně  

 

Skupina určená pro ty, kteří mají určitou taneční úroveň a chtějí tanci věnovat maximum svého času, 

chtějí vystupovat, jezdit po soutěžích, reprezentovat a jsou schopni už určitým způsobem fungovat 

sami, nejen na povel. Nároky na tuto skupinu budou vyšší, očekává se, že každý z této skupiny  

na sobě bude pracovat na 100%. Členové této skupiny by měli být schopni nejen se učit od ostatních, 

ale také v případě potřeby sami něco tvořit, podílet se na přípravě vystoupení, pomáhat se zajištěním 

freestylových hodin atd. 

Tréninky budou 2x týdně, tanečníci by však neměli mít problém fungovat i o víkendu – možná 

častější soustředění, příprava na vystoupení, soutěže, battly apod. 

 

Konkurz: 

Otevřen pro všechny tanečníky. 

Forma:  

 1. část - vlastní choreografie na svou hudbu (30 – 40 vteřin) – libovolný styl, libovolná hudba. 

V tomto konkurzu není důležitá jen taneční technika, ale také originalita, kreativita a 

individualita vašeho tancování. Není klíčové, CO budete tančit, ale JAK to zatančíte. 

 2. část – Freestyle formou jammového kolečka (hip hop, house dance) 

 

Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 6.9. na info@astyl.cz 

 

 

HIP HOP JUNIOŘI A 
Termín konkurzu: Čvrtek 6. 9. 2011 od 17.00, sál A 

Pro koho: roč. narození 1998-2001 

Tréninky: 2x týdně 

 

Kurz určený pro tanečníky, kteří už mají určitou 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: 

Otevřen pro všechny tanečníky. 

Forma:  

 1. část – vlastní choreografie na svou hudbu (30 – 40 vteřin) – libovolný styl, libovolná 

hudba. V tomto konkurzu není důležitá jen taneční technika, ale také originalita, kreativita a 

individualita vašeho vystoupení.  

 2. část – house dance 

 3. část – freestyle (hip hop) formou jammového kolečka 

 

Hlaste se prosím nejpozději do středy 5.9. na info@astyl.cz 

 

 

Přijatí tanečníci do soutěžní složky by měli mít volno v tyto termíny na soutěže street battles: 

28.10., 18.11., 2.2. a soutěže formací: 17.3., 13.-14.4. (profi), 4.-5.5. (junioři), 25.-26.5. 

 



Ostatní kurzy street dance: 
Složky dospělí mírně pokročilí a pokročilí budou v pololetí PODZIM 2012 rozděleny následovně: 

 

HLAVNÍ/B HOBBY 

 1x týdně 90 minut, určeno mírně pokročilým, kteří tančí rekreačně, pro zábavu, chtějí se 

udržet v kondici, nebo si street dance kombinují s jiným tanečním stylem 

 

HLAVNÍ B 

 2x týdně 90 minut, určeno mírně pokročilým tanečníkům, kteří zatím nedosahují pokročilé 

taneční úrovně, ale do budoucna by se chtěli street dance věnovat intenzivně a případně jezdit 

i na soutěže 

 tanečníci z tohoto kurzu budou mít také možnost účastnit se pátečních freestyle lekcí 

 

HLAVNÍ B PŘÍPRAVKA 

 2x týdně 90 minut 

Kurz určený pro ty, kteří se: 

a) nedostali do Street Profi a je to jejich velkým cílem 

b) mají už určitou taneční úroveň a mají chuť na sobě pracovat více než jen 2x týdně, chtějí se 

účastnit hodin freestylu, chtějí soutěžit… 

 

Konkurz: 

 zatím není, bude až v polovině roku. Očekává se určitá organizační disciplína, docházka, 

taneční nasazení při trénincích, zájem o hodiny freestylu, workshopy, soutěže. První půlrok 

by měl jasně ukázat, kdo skutečně v kurzu plnohodnotně funguje a má zájem se dále 

zlepšovat. 

 Ti, kteří očekávané podmínky nesplní, budou přeřazeni do nesoutěžní složky HLAVNÍ B. 

 Konkurz v lednu 2013 bude mít stejnou formu jako konkurz do složky Street Profi. 
 
 
 

AEROBIC 
Výběr do soutěžní složky Aerobic A již proběhl na konci sezóny. 

 

 

 

NEBOJ SE KONKURZU aneb jak to u nás probíhá? 

Nejprve se tanečníci učí krátkou taneční sestavu (platí pro cheerladers). Poté tanečníci postupně 

předvádí naučené choreografie a další prvky, které jsou různé pro každou soutěžní složku. Poté, co 

všichni odtančí, bude každý tanečník individuálně ohodnocen a buďto přijat nebo nepřijat do dané 

soutěžní složky, popřípadě přijat jako náhradník, anebo 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. 

S sebou tréninkové oblečení a obuv….. a chuť dostat se mezi nejlepší v A-STYLU☺. 

Budeme Vám držet palce!! 


