
  

„„SSttřřeeddooččeesskkýý  ttaanneeččnníí  ppoohháárr  22002222““  

XXIIII..  rrooččnnííkk  aammaattéérrsskkéé  ttaanneeččnníí  ssoouuttěěžžee  

                                                                            OOkkrreessnníí  kkoolloo  vv  BBeenneeššoovvěě    
 

Záměrem projektu je nabídnout žákům ZŠ a SŠ pozitivní program využití volného času. Zejména v této 
náročné době, kdy mnoho dětí a mládeže přestalo sportovat, pevně věřím, že obnovení soutěže po 

dvouleté pauze bude žáky motivovat k pohybu a radosti ze společně stráveného času.  

 
Vyhlašovatel: Středočeský kraj 

 
Pořadatelé: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Benešov, 

příspěvková organizace, Černoleská 1997  
 KIC Benešov, město Benešov 

 

Termín konání: čtvrtek 5. května 2022 dopoledne (prezence od 8:00 - 9:00 hod) 
  

Místo konání: sál Městského divadla Na Poště Benešov  
 

Účastníci: soutěž je určena pro žáky ZŠ, SŠ, víceletých gymnázií, střediska volného času 

a dětské domovy Středočeského kraje 
 

Kategorie:  1.  mini týmy (2 – 4 tanečníci) 
   2.  skupiny (5 a více tanečníků) 

 

Věkové kategorie: I. kategorie  1. stupeň ZŠ  
   II. kategorie  2. stupeň ZŠ  

   III. kategorie  SŠ  
 

Soutěžní tanec: jeden moderní tanec -(disco dance, street dance, hip hop, rap atd.),  
                                     délka nesmí přesáhnout 3 min. – stačí i jednoduchý taneček 

     

za moderní tanec nejsou považovány – latinskoamerické a standardní tance, 
balet, výrazový a scénický tanec, orientální tanec, irské tance, country, 

flamengo, klasický aerobik 
 

Hudební doprovod: vlastní skladby odeslané spolu s přihláškou (pod názvem choreografie) 

    
Startovné:  za účast v soutěži se nehradí žádný poplatek 
 

Systém hodnocení: hodnocení je neveřejné, porota tříčlenná 
 

Ceny: první tři taneční čísla v každé kategorii obdrží poháry, diplomy a věcné ceny 
 

Nejlepší týmy:  postoupí do krajského finále, které se uskuteční v Mladé Boleslavi 

 
Přihlášky  prosím  zasílejte  do 15. 4. 2022 na adresu: hanacerna@centrum.cz  

                
 

Těším se na příjemně strávený den  

 
                                        Mgr. Hana Kohoutová 

       kontakt:   hanacerna@centrum.cz  
            tel: 606117544  
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Středočeský taneční pohár 2022 

Okresní kolo – 5. 5. 2022    
Prosím vyplňovat čitelně a pravopisně přesně tak, jak chcete uvádět na přehledech či v tisku.  

Škola:  

Název vystoupení:  
 

Název skupiny-nepovinné  

Kategorie:  

Věková kategorie  

Délka vystoupení:  

 

Kontaktní osoba:  

tel.:  e-mail:  

                                                                                                        e-mail prosím čitelně, budou na něj zasílány infomace 

Seznam vystupujících 

č. jméno a příjmení 
datum 

narození 
škola 
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