INTERNATIONAL DANCE SPORT LEAGUE (IDSL)
ПЕРШІСТЬ ПІВДНЯ КРАЇНИ З СУЧАСНИХ ТАНЦІВ

«DANCE NOW vol.2»
Дата проведення змагань: 17 лютого 2019 року.
Місце проведення змагань: Україна м. Херсон, вул. Бериславське шосе 24, ХНТУ «Актова зала»
Реєстрація: По формі заявки приналежній IDSL ( форму можливо завантажити на сайті :

не пізніше 24 годин 14
лютого!!!! Після 14 лютого заявки приймаються за умови подвійного організаційного
внеску!!!!
http://eedsf/com/ua/ ). На електронну пошту idsl-konstantinov@ukr.net

К участі у першості півдня України «Dance now» допускаються усі танцівники згідно класифікаційних
книжок будь-якої Всеукраїнської організації , а також зовсім без книжок при наявності СТРОГО
свідотства про народження або нотаріально завереної ксерокопії свідотства про народженя.
Контакти з організаторами: Президент федерації Володимир Константінов +38 095 538 01 33
+38 067 894 37 60,
idsl-konstantinov@ukr.net Віце- президент Ольга Середенко +38 066 15 222 90
Членські внески для учасників: Соло та дует: 150 грн. з учасника за один номер.
Мала група та формейшн: 130 грн. з учасника за один номер.
NEW!!! «Золотий фінал»: 290 грн. з учасника за один номер. ( дана категорія відкрита для всіх
танцювальних дисциплін. Кожен учасник нагороджується дипломом, медаллю та КУБКОМ!!!).
Членські внески для глядачів: 100 грн. на весь день змагань .

Дисципліна
-

Хіп –хоп
Джаз фанк
Диско
Диско-слоу
Диско-фрістаіл
Dancehall
Vogue
Waking
Breaking
Хаус
Шоу програма ділиться на номінації:
 Народний танець
 Стилізований танець
 Сучасний естрадний танець
 Класична хореографія
 Бальний-спортивний танець
 Дитяча хореографія
 Черлідінг
 Contemporary dance
 ВТК (вільна танцювальна категорія)
 Синхронний танець
 Street dance show

Вікова категорія
1 Відділення:
Реєстрація та
розминка 8:30
Початок 9:30
Бебі – (1-2 роки)
Діти 1 (3-5 років)
Діти 2 (6-7 років)
Ювенали 1 (8-9 років)
Ювенали 2 ( 10-11
років)
2 Відділення :
Розминка 14:00
Початок 15:00
Юніори 1 (12-13років)
Юніори 2 (14-15 років)
Молодіж ( 16-18 років)
Дорослі ( 19 і старше)
3 Відділення : NEW!!!!
Початок 17:00
BATTLE HIP-HOP, JAZZFANK, DANCEHALL,
HOUSE, BREAKING

Кількісний
склад
Соло:
1 учасник
Дует:
2 учасника
Пара:
2 учасника
( різнополі
танцівники)
Мала група:
3-7 учасників
Формейшн:
8-24 учасника
Продакшн:
25- 50 учасників

Ліга
Дебют
Початківці
2 ліга
1 ліга
Вища ліга
Відкрита ліга*
«Золотий фінал»

«Дебют» - категорія танцюристів, які займаються танцями з 01.09.2018 р.
«Початківці» - категорія танцюристів, які займаються танцями з 01.09. 2017 р.
Якщо ви не знайшли танцювальну дисципліну , в якій хотіли б прийняти участь, зв’яжіться з
організаторами.

Нагородження переможців:
«Золотий фінал» - кожен танцівник нагороджується дипломом, медаллю та
КУБКОМ!!!
Вищу лігу - хіп-хоп та джаз-фанк (в кожній віковій категорії), переможець (1
місце) Кубок!! Призери( 2-3 місце) – дипломи та медалі. Фіналісти дипломи.
Вищу лігу – призери дипломи та медалі. Фіналісти дипломи.
1 ліга - призери дипломи та медалі. Фіналісти дипломи.
2 ліга - призери дипломи та медалі. Фіналісти дипломи.
Дебют та початківці - всі танцівники нагороджуються дипломами та
медалями, ( бронзовий, срібний та золотий фінал).
*Якщо ви бажаєте, щоб танцювальні дуети, пари або малі групи та
формейшени мали велику кількість суперників та дійсно позмагалися за
перемогу, реєструйте їх у відкриті ліги.
3 ВІДДІЛЕННЯ:
NEW !!!! Dance battle !!!

Категорії: BATTLE HIP-HOP, JAZZ-FANK, DANCEHALL, HOUSE,
BREAKING
Віков категорії: діти до 7 років, юніори 8-12 років, дорослі від 13
років.
Переможець нагороджується кубком, фіналіст дипломом. За умови участі 6 і більше
осіб в кожній віковій категорії та танцювальної дисципліни , переможець додатково
нагороджується призовим фондом у розмірі 500 гривень в кожній віковій категорії.
Членський внесок для учаснів: 200 гивень

УВАГА!!!!!!

У першості півдня України з сучасних танців будуть розіграні додаткові КУБКИ!!!!!!!!!!

Кубок отримає самий презентабельний клуб!

Кубок отримає самий *результативний клуб!!
*(ліги дебют та початківці не ураховуються).

