
Baletní soutěž “Na špičkách” vznikla v roce 2015 se záměrem rozšíření soutěžní činnosti 
mladých neprofesionálních tanečníků v klasickém tanci i moderně. Během čtyř úspěšných 
ročníků jsme nabídli více jak 1000 tanečníkům neprofesionálních baletních škol, tanečních 
oddělení ZUŠ a amatérským souborům z České republiky, Slovenska a Rakouska možnost 

ukázat a srovnat úroveň svých dovedností. 

Letošní 5. jubilejní ročník jsme se rozhodli rozšířit o možnost účasti i pro studenty tanečních konzervatoří a taneč-
ních škol s akreditací k výchově profesionálních tanečních umělců 

a to ve třech věkových kategoriích a dvou podkategoriích.
 

PRAVIDLA AMATÉŘI

Baletní škola Filiánek Brno 
Vás srdečně zve na baletní soutěž pro děti a mládež amatérských i profesionálních škol

„Na špičkách“ Brno 2019,
která se uskuteční ve dnech 27.– 28.4. 2019 v prostorách Brněnského výstaviště. 

Soutěžní kategorie:
• 1. kategorie 4-7 let ( datum narození od 29.4.2011 a mladší )

• 2. kategorie 8-9 let ( datum narození od 29.4.2009 do 29.4.2011 )

• 3. kategorie 10-11 let ( datum narození od 29.4.2007 do 28.4.2009 )

• 4. kategorie 12-13 let ( datum narození od 29.4.2005 do 28.4.2007 )

• 5. kategorie 14-16 let ( datum narození od 29.4.2002 do 28.4.2005 )

• 6. kategorie 17-25 let ( datum narození od 29.4.1994 do 28.4.2002 )

Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je věk ke dni soutěže, pro dueta tria a skupiny průměr věku soutěžících 
v čísle v den soutěže bez zaokrouhlování. Vrchní věková hranice je 25 let. Soutěže se mohou účastnit i starší zájemci (duet, trio nebo skupina) pouze v případě, 

že průměrný věk nepřesáhne hranici 25 let. 

Kategorie 1., 2. a 3. budou soutěžit v sobotu, kategorie 4., 5., a 6. v neděli. Podle počtů přihlášených soutěžících je možná změna soutěžního dne nebo sloučení 
věkových kategorií. 

Podkategorie:
 • A - sólo (klasika 1. - 6. kategorie)

 • B - duet, trio (klasika 1. - 6. kategorie)

 • C - skupina (klasika 1. - 6. kategorie) 

 • D - sólo, duet (contemporary modern 3. - 6. kategorie)

 • E - skupina (contemporary modern 3. - 6. kategorie)

V případě velkého počtu přihlášených čísel v podkategorii D, bude porota hodnotit zvlášť sóla a duety. V případě malého počtu přihlášených čísel si organizátory 

vyhrazují právo sloučit kategorie. O změnách budou účastníci předem informování.



Členy soutěžní poroty budou:
• doc. Mgr. Jarmila Vondrová - předsedkyně poroty, působila jako členka baletu Národního divadla v Brně, 
  nyní vedoucí tanečního oddělení na Taneční konzervatoři v Brně,
•  Mgr. Eva Štychová - působila jako členka baletu ND v Brně, současný pedagožka Taneční konzervatoře Brno,
• MgA. Hana Litterová - působila jako sólistka baletu ND v Brně, nyní taneční pedagožka klasického, 
  scénického a moderního tance na Taneční konzervatoří v Brně,
• Mgr. Boris Hanák -  bývalý tanečník ND v Brně, současný pedagog Taneční konzervatoře Brno,
•  Jana Kosíková Přibylová - primabalerína ND Brno, nyní asistentka choreografie a pedagožka ND Brno, 
  která je zároveň odborným garantem celé soutěže. 

Odborná porota hodnotí technické předpoklady, obtížnost choreografie, technické a umělecké předvedení. 
V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo a čestná uznání. Navíc může porota udělit zvláštní ocenění. 

V nedostatečně obsazených kategoriích bude ocenění určeno porotou podle počtu dosažených bodů.

Účastnický poplatek a startovné:
• 300,- Kč účastnický poplatek za každého soutěžícího
• 200 Kč za každého soutěžícího v podkategorii A, B a D
• 100 Kč za každého soutěžícího v podkategorii C a E
     
Termín pro přihlášení:
• Uzávěrka přihlášek je 12.4. 2019.
• Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu naspickach@filianek.cz.
• Hudbu zasílejte ve formátu MP3 na email hudba@filianek.cz do 12.4.2019. 
 Každá nahrávka musí být popsána: Kategorie a podkategorie_Popis nástupu(N,H)_Název tance_Škola

Místo konání:
Výstaviště Brno, pavilon A, Výstaviště 405/1, Brno 603 00
 
Možnost ubytování: 
Pro tanečníky, lektory, rodinné příšlušníky a další doprovod nabízíme  • dvoulůžkový pokoj 700,- Kč / osoba

možnost ubytování v hotelu Holiday Inn Brno za zvýhodněnou cenu. • třílůžkový pokoj 600,- Kč / osoba

Hotel Holiday Inn Brno je hotel kategorie 4* Superior a nachází se v těsné blízkosti výstavního areálu Veletrhů Brno. 
Cena zahrnuje bohatou snídani formou bufetu, klimatizované pokoje, WiFi, vstup do střešní RelaxZone se saunou a Minigym, DPH 15%. 

Rezervace: email: reservations@hibro.cz, telefon:  543 122 018 - 019, rezervační heslo: NA ŠPIČKÁCH19 (uveďte ve své rezervaci)

Přihlášku najdete na našem webu www.naspickach.cz 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Budeme se těšit na setkání v Brně. 

              Ing. Ivana Šnajderová, ředitelka soutěže

HODNOCENÍ

Podmínky: 
• Jeden soutěžící může soutěžit 1 krát v podkategorii A, 1 krát v podkategorii B ve stejné kategorii. 
 V podkategorii D ve stejné kategorii může jeden soutěžící vystupovat 2 krát pouze v případě, že jedno vystoupení bude sólo a druhé duet 
 (není povoleno vystupovat 2 krát sólo nebo 2 krát duet ve stejné kategorii). 
 V podkategorie C a E může soutěžit jeden soutěžící max. 2 krát ve stejné kategorii.
• Délka soutěžního čísla v podkategoriích A, B a D nesmí přesáhnout 2,5 minuty, 
 v podkategoriích C a E je maximální délka vystoupení 3 minuty. 
• Hudbu zasílejte ve formátu MP3 na email hudba@filianek.cz .
• Pořadí čísel v jednotlivých kategoriích je stanoveno podle věku soutěžících. 
 V podkategorii C a E s ohledem na vystoupení stejných soutěžících ve více choreografiích.
• Rozměry jeviště šířka 9 m x hloubka 12 m, baletizol.
• Světelné ani jiné efekty nejsou povoleny.
• Soutěž je přístupná veřejnosti.
• Pedagogové, soutěžící i veřejnost mají vstup na soutěž zdarma.
• Náklady na ubytování a cestu účastníkům pořadatel nehradí.


