O KOHOUTOVICKOU SLÍPKU 2018
Soutěžní řád dětské country taneční soutěže
O Kohoutovickou slípku
Soutěžní řád jsou závazná pravidla pro konání soutěže O Kohoutovickou slípku. Těmito pravidly se řídí činnost
poroty, vedoucího soutěže, pořadatelů a jednotlivých souborů. Neznalost tohoto řádu není důvodem pro změnu
rozhodnutí v odvoláních.

Pravidla přihlášení
1. Taneční soubor je přihlášen odevzdáním přihlášky v platném termínu, uvedeném v informačním dopise.
Platnou přihláškou se rozumí formulář vydaný organizací Nová Virginia, z.s. Jeho aktuální verze je uložena
na internetových stránkách www.virginia-brno.cz.
2. Choreografie musí být v country stylu, nebo stylu podobnému (country show, line dance, couple dance,
western, clogging, country waltz).
3. Maximální počet choreografií je vždy uveden v propozicích soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo snížit
maximální počet přihlášených choreografií z důvodů časových a prostorových kdykoliv před započetím
soutěže. Soutěž je nepostupová.

Věk tanečníků
1. Věkem tanečníků se rozumí počet let dosažených v den soutěže.
2. Pořadatel stanovil 3 kategorie soutěže podle věku tanečníků:
I. Děti od čtyř do sedmi let (vč.)
II. Děti do jedenácti let (vč.)
III. Děti do patnácti let (vč.)
Horní věková hranice je udávána včetně, tj. v první kategorii mohou tančit i děti, které již oslavily 7. narozeniny. Ve
všech kategoriích mohou bez výjimky tančit i děti, které ještě nedosáhly spodní věkové hranice. U dětí, které věk
překračují, je ovšem nutno zažádat o výjimku (viz výjimky z pravidel).
3. Taneční soubor je povinen při prezenci předložit seznam tanečníků s uvedeným datem narození. Dále je povinen
mít k dispozici k nahlédnutí průkazy zdravotní pojišťovny všech vystupujících dětí, popř. jejich kopie, a u dětí od
15 let občanský průkaz.
4. Pokud bude před začátkem soutěže, v průběhu nebo po jejím skončení zjištěno, že některý z tanečníků nevyhověl
věkovému kritériu pro danou kategorii, a nebyla mu předem udělena výjimka, bude celý soubor v dané kategorii
diskvalifikován.
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Kategorie podle tanečního stylu
1. Soutěž bude uskutečněna v těch kategoriích, ve kterých budou přihlášeny choreografie od 3 a více
tanečních skupin. V případě neobsazení kategorie dojde ke sloučení s kategorií nejblíže odpovídající.
2. Do každé kategorie může soubor přihlásit maximálně 2 choreografie.
3. Pořadatel stanovil 3 kategorie soutěže podle tanečního stylu a to pro věkové kategorie Děti II a Děti III:
A. Country
B. Country show
C. Country line a couple dance
A. Kategorie Country
Tradiční country tance (variace na tradiční US country tance), choreografie musí respektovat
tradiční hudbu, kostým a taneční styl, je zakázáno použití rekvizit.
B. Kategorie Country show
Country show tanec (variace na US country tance v evidentním „show“ provedení). Choreografie
musí dodržet minimálně dvě ze tří podmínek pro kategorii A (country hudba, kostým a taneční
styl). Používání rekvizit je povoleno.
C. Kategorie Country line a couple dance
Country line dance a couple dance. Je dovoleno tančit v párech. Při zachování tanečního stylu je
nutné respektovat minimálně jednu ze dvou podmínek (country hudba, kostým).

Průběh soutěže
1. Za průběh soutěže ručí pořadatel
2. Účastník soutěže je povinen se zachovávat dle pokynů pořadatele. Pokud tomu tak není a účastník (vědomě či
nevědomě) naruší běh soutěže závažným způsobem, vystavuje se nebezpečí diskvalifikace souboru a všech jeho
choreografií.
3. Průběh soutěže ovlivňuje počet přihlášených choreografií. Počet postupujících souborů do druhého kola (finále),
je dán aktuálním počtem soutěžních choreografií v den konání soutěže. Informace o počtu finalistů musí pořadatel
zveřejnit před začátkem soutěže.
4. Choreografie vystupují dle pořadí, které stanoví pořadatel.

Porota a hodnocení choreografií
1. Soutěžní choreografie hodnotí nominovaná porota. Členové poroty vystupují v roli porotce bez nároku na
honorář.
2. S počtem porotců a jejich jmény jsou soubory seznámeny v den soutěže. Pokud se některý z porotců na soutěž
nedostaví, je možno společným rozhodnutím dosadit na jeho místo osobu, se kterou souhlasí nejméně 2/3 souborů.
3. V pravomoci poroty je hodnocení soutěžních choreografií.
4. V případě porušení soutěžního řádu soutěžícím souborem jej porotce navrhne na diskvalifikaci. Důvod
diskvalifikace uvede na zadní straně hodnotícího listu. V případě, že diskvalifikaci schválí nadpoloviční počet
porotců, je soutěžící ze soutěže vyloučen.
5. Porotce je povinen vést hodnocení choreografií na příslušném tiskopisu pro vnitřní kontrolu poroty.
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6. Rozhodování poroty v předkolech je neveřejné a soutěžícím se předkládá jen ucelené rozhodnutí poroty.
Rozhodování ve finálovém kole probíhá veřejně.
7. Každý člen poroty při hodnocení choreografií v základním kole uděluje body za předem určená kriteria a
navrhuje příslušný počet choreografií k postupu do finále. O postupujících choreografiích do finále rozhoduje počet
udělených označení pro postup do finále. Pokud se při rozhodování o postupu do finále dělí o poslední postupující
místo dvě nebo více choreografií se stejným počtem udělených označení do finále, rozhoduje o postupující
choreografii právě součet bodů.
8. Hodnocení ve finále je prováděno porotou formou veřejného vyhlášení po ukončení každé kategorie číselnými
terčíky, vyjadřujícími pořadí. Každý porotce používá počet pořadí, odpovídající počtu hodnocených choreografií.
Každé pořadí může použít pouze jednou. Pro zjištění výsledného hodnocení je rozhodující nejnižší součet při
vyškrtnutí nejvyšší a nejnižší hodnoty. Při rovnosti umístění ve finále rozhoduje o konečném pořadí předseda
poroty, který má právo vyžádat si opětovné předvedení kterékoliv choreografie.
9. Konečné umístění choreografií určuje sčitatel na základě hodnocení poroty nejdéle třicet minut po ukončení
poslední choreografie.
10. Umístí-li se ve finálovém kole 2 choreografie od stejné skupiny na po sobě jdoucích místech, slučují se do
jednoho, a to vyššího místa. Oceněny budou dvěma diplomy, jedním pohárem, jednou cenou.

Výsledky soutěže
Soubory mají právo se odvolat proti vyvěšeným výsledkům. V případě mezikol okamžitě po uveřejnění.
V případě finálového kola pak do jedné hodiny po uveřejnění. Postup je popsán v připomínkách.

Připomínky
1. Připomínky a odvolání řeší vedoucí soutěže.
2. Za závažné porušení soutěžního řádu, propozic soutěže nebo za nedisciplinované a nesportovní chování
má vedoucí soutěže právo provinilého účastníka (soubor) vyloučit.
3. Soubor se může proti výsledkům nebo jakékoliv události, která znevýhodní jejich kolektiv odvolat.
Odvolání se podává u vedoucího soutěže s kaucí 200,- Kč. Pokud vedoucí soutěže při šetření záležitosti zjistí
opodstatněnost odvolání, zjedná nápravu a kauce se vrací. Pokud shledá odvolací záležitost jako bezpředmětnou,
propadá kauce ve prospěch pořadatele.
4. Proti rozhodnutí vedoucího soutěže ve věci stížnosti souboru není odvolání.
5. V případě diskvalifikace souboru se startovné nevrací.

Výjimky z pravidel
Pořadatel může na písemnou nebo telefonickou žádost vedoucího tanečního souboru udělit následující výjimky:
1. Výjimka na věk tanečníků. Tančí-li v choreografii 8 a více tanečníků, můžou max. 2 tanečníci překročit
věkovou hranici o jeden rok. Tančí-li v choreografii méně jak 8 tanečníků, může max. 1 tanečník překročit věkovou
hranici o jeden rok.
2. Výjimka na délku choreografie.
3. Výjimka na počet tanečníků v choreografii. Minimální počet je však 6 tanečníků.
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