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Pravidla soutěže:
Preselekce (kvalifikace) – maximálně 1 minuta showcase / freestyle na song vybraný DJem.
Battles – do battlů postoupí 16 tanečníků (osmifinále), kteří budou vybrány porotou z
preselekce
Vítěz jednotlivých battlů pokračuje do dalších kol a ten, kdo prohrál, končí v soutěži. Aby
soutěžící postoupil, musí dostat hlas alespoň dvou porotců ze tří. Pokud všichni tři porotci jsou
nerozhodní, následuje další kolo, ve kterém se musí rozhodnout.
Takto soutěž pokračuje, dokud nezůstanou pouze dva tanečníci / dvě dvojice. V tu chvíli
následuje finální battle a je zvolen celkový vítěz.
1) Osmifinále– každý tanečník (každý z dvojice) má jeden vstup za battle
(maximálně 1 minuta)
2) Čtvrt finále – každý tanečník (každý z dvojice) má jeden vstup za battle
(maximálně 1 minuta)
3) Semi finále – každý tanečník (každý z dvojice) má dva vstupy za battle
(maximálně 1 minuta)
4) Finále – každý tanečník (každý z dvojice) má tři vstupy za battle (maximálně 1
minuta)
Během battlů se hudba může střídat od oldschool, middleschool až po new school.
Porotci budou hodnotit techniku, energii, muzikalitu, knowledge, osobitost, flow, feeling a
attitude.
V battlech 2 vs 2 je nutné, aby se v každém vstupu vystřídali oba tanečníci z každé dvojice,
jinak je tato dvojice automaticky vyřazena.
Všichni tanečníci mohou soutěžit ve všech kategoriích (oba battly + soutěž crew).
Registrační poplatek pro battly je 300 Kč / osoba (zdarma pro full pass).
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Registrační poplatek je nutné uhradit nejpozději do 3 pracovních dnů od registrace, jinak se
registrace nepokládá za platnou. Uhrazením poplatku souhlasí soutěžící s pravidly
organizátora.
Tanečník nesmí v žádném případě ohrožovat zdraví svého okolí, pokud tak učiní, je
automaticky vyřazen ze soutěže.
Tanečník je povinen respektovat výběr písní od DJe, jakékoliv protesty se neberou v potaz.
CENA PRO VÍTĚZE 1 vs. 1
ZPÁTEČNÍ LETENKA NA JAMAJKU Z NĚMECKA + 150 EURO!
CENA PRO VÍTĚZE 2 vs. 2
UBYTOVÁNÍ V BELLEH HOUSE (Kingston, JAMAJKA) PO DOBU JEDNOHO TÝDNE + 120 EURO +
DÁRKOVÝ POUKAZ DO OBCHODU PUMA!
Organizátor soutěže společnosti MIRNO s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu průběhu soutěže, a
to s včasným upozorněním všech soutěžících.
REGISTRACE:
meerosstylos@gmail.com
– předmět: Dancehall battles (1vs1 / 2vs2)
- jména a datumy narození tanečníků, nutná specifikace zodpovědné osoby za dvojici
(mluvčího)
- kontaktní e-mail (pouze jeden)
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Pravidla soutěže:
POUZE JEDNO KOLO
Dancehall crew bude tancovat na hudbu, kterou si sama zvolí.
Hudba musí být poslána ve formátu mp3 na registrační emailovou adresu do 12. 7. 2019.
Je doporučeno přinést si USB flash disk s hudbou i v den soutěže.
Délka choreografie: 2-3 minuty
Počet tanečníku: minimálně 3
CENA PRO VÍTĚZE: 400 EURO!
Porotci budou hodnotit techniku, muzikalitu, synchronizaci, knowledge, choreografické
aspekty (využití prostoru, tvary, atd.), kostýmy, flow, feeling a attitude.
Všichni tanečníci mohou tancovat ve všech kategoriích (oba battly + soutěž crew)
Každý tanečník může soutěžit pouze s jednou crew.
Registrační poplatek: 1000 Kč / Pokud mají všichni členové skupiny full pass, nemusí platit
registrační poplatek. Registrační poplatek je nutné uhradit do 5 pracovních dnů od registrace,
jinak registrace není považována za platnou.
Tanečníci, nesmí v žádném případě ohrožovat zdraví svého okolí, pokut tak učiní, jsou
automaticky vyřazeni ze soutěže.
Pokud mají soutěžící full passy a registraci tedy neplatí, odsouhlasili podmínky tím, že odeslali
platby za full passy.

REGISTRACE:
meerosstylos@gmail.com
– předmět: Crew Contest
- jména a datumy narození tanečníků, nutná specifikace zodpovědné osoby za crew
(mluvčího)
- jméno crew
- kontaktní email – pouze jeden
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