
 
 
 
 
 
Vážení pedagogové. 

Základní pokyny k vyplnění přihlášky  

na soutěž "Na špičkách" Brno  

 

V současné době připravujeme další ročník mezinárodní baletní soutěže pro děti a mládež 
"Na špičkách" Brno. Vzhledem k problémům, které každý rok při vyplňování přihlášek řešíme, 
nabízíme Vám základní informace ohledně správného vyplnění přihlášky, abychom předešli 
problémům a nedorozuměním. V závěru se můžete podívat, jak má správně vyplněná přihláška 
vypadat. 

 

1. Stažení přihlášky 
 

Přihláška na soutěž je k dispozici ke stažení na našem webu 
http://www.naspickach.cz/registrace . Je ve formátu excel a má jenom jednu stranu. 

 

2. Vyplnění hlavičky 
 

Hlavička přihlášky tvoří základní informace o zúčastněné škole ev jednotlivci. 
Uveďte název školy (v případě, že vystupujete jako jednotlivec, uveďte Vaše jméno), adresu 
školy, jméno pedagoga nebo pedagogů, nejlépe všech, kteří se i zúčastní soutěže, emaily 
a telefony. Na zadané emailové adresy budeme posílat všechny informace o soutěži, 
startovní listiny, informace o prostorových zkouškach a pod. Uveďte prosím telefon, který 
bude sloužit ke komunikaci v případě naléhavých změn, telefon někoho, s kým se dá přímo 
domluvit (ne na sekretariát a pod.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Vyplnění přihlášky 
 

Všechna soutěžní čísla, která přihlašujete do soutěže piště za sebou. 
Hlavička přihlášky má několik sloupců: 



• Pořadové číslo vystoupení : slouží k jasnému a viditelnému počtu přihlášených čísel 
(vystoupení). 

• Kategorie :  kategorie jsou rozděleny podlě věku: 
1. kategorie 4 - 7 let 
2. kategorie 8 - 9 let 
3. kategorie 10 - 11 let 
4. kategorie 12 - 13 let 
5. kategorie 14 - 16 let 
6. kategorie 17 - 25 let 

Při určování kategorie vycházíme z věku tanečníka ke dni soutěže pro sóla a z 
průměrného věku všech zúčastnených tanečníků pro duety, tria a skupiny. Při 
evidování vyplněných přihlášek se může stát, že se věková kategorie změní, protože 
náš program počítá průměrný věk na dny přímo ke dni soutěže. O změně kategorie 
bychom Vás informovali. 
Pokud si nejste jistí, nechce políčko kategorie prázdné, doplníme ho. 

 
• Podkategorie : vystupovat můžete v podkategoriích: 

 
A -  solo klasika amatéři 
B – duet, trio klasika amatéři 
C – skupina klasika amatéři 

 
D – solo, duet moderna amatéři  
E – skupina moderna amatéři 
 
F – sólo klasika profi 
G – sólo, duet moderna profi  

 
V případě velkého počtu zúčastnených v kategorii D, bude porota hodnotit zvlášť sóla a 
zvlášť duety. V případě malého počtu přihlášených čísel v některých katogoriích, si 
vyhrazujeme právo kategorie sloučit. O případných změnách budou účastníci předem 
informováni. 

 
• Příjmení a jméno tanečníka :  dodržujte prosím formát nejdřív PŘÍJMENÍ a potom JMÉNO 

tanečníka. Jen první písmeno je velké, ostatní jsou malé, nepoužívejte capslock ani familiární 
výrazy nebo přezdívky (Bára, Lucka, Domča). Ujistěte se, že jméno je napsané správně, bude 
uvedeno na diplomu. 

 
• Datum narození :  při uvádění datumu narození dodržujte formát DD.MM.RR. Tabulka je 

naformátovaná, proto ji prosím neměnte. 
 

• Název tance :  název bude uveden v startovních listinách, programu i výsledovkách. Zvažte 
jednoduchost a přehlednost. Zkontrolujte, zda je název napsaný správně. 

 
• Autor hudby : napište jméno autora hudby (pokud je známo), nepovinné políčko 

 
• Délka tance :  uveďte délku tance ve formátu M:SS (ne 1,5 min. ale 1:30). 

 
• Nástup N/H :  Zkontrolujte správně vyplněné údaje nástupu tanečního čísla. Do políčka 

uveďte jenom písmena N (nejdřív nástup, pak se pustí hudba) a nebo H (nejdřív se pustí 
hudba, pak je nástup). 



Samotné vyplnění přihlášky je jednoduché. Vypisujete soutěžní čísla za sebou tak, jak jdou. V případě 
čísel s více účastníky, zadáte do prvního řádku všechny údaje, do dalšího pak zadáte jenom jména 
dalších účastníku a jejich data narození (viz. ukázka): 

 

Příklad: 
 

 
Přihlášené jsou 3 čísla: Jedno sólo Variace, jeden duet Taneček a jeden skupinový tanec Coppelie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věříme, že tyto informace vám usnadní vyplňování přihlášek a nedojde k nedorozuměním. 
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně vyplňování přihlášky nás prosím kontaktujte mailem na 
filianek@filianek.cz nebo telefonicky 607 679 415. 

 

Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na setkání v Brně. 
 
 
 
 

Mgr. Ivana Havašová 



Ukázka správně vyplněné přihlášky: 
 
 
 
 
 
 


