INTERNATIONAL DANCE SPORT LEAGUE (IDSL)
ВГО «ЛЮБИТЕЛЬСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ» (ЛФСТ)

змагання зі сучасних танців та шоу-програм

База відпочинку розміщена на березі Чорного моря в 40 км. від
м.Одеси та 70 км. від м.Миколаїв. Від автовокзалів Одеси та
Миколаїва кожні 30 хв. Курсують маршрутні таксі до п.Коблево.
Реєстрація: Згідно

класифікаційних книжок будь-якої Всеукраїнської організації, а також зовсім без
книжок при наявності свідоцтва про народження або нотаріально завіреної ксерокопії
свідоцтва про народження.

Заявки: приймаються до 20 червня 2018 р. в ел.вигляді ТІЛЬКИ на e-mail: idsl-konstantinov@ukr.net
Судді: міжнародної категорії IDSL; Тренери та керівники клубів.
Розміщення : Звертатися за тел. +073 128 61 37 або +095 140 40 55 КАТЕРИНА .

9:00 - реєстрація та розминка
Дисципліна
-Хіп-хоп
- Джаз-фанк
- Dancehall
- Диско
- Диско-слоу
- Диско-фрістайл
- Waacking
- Спортивна хореографія
- Техно
- Хаус
- Фанкі (Денс-поп)
- Брейк
- Booty-dance (Twerk)
- Електрік-бугі (Поппінг)
- Vogue
- Контемпорарі
- New «Crew Battle» - командні змагання.
Об’єднані стилі, та ліги. 2 вікові категорії: до 11 років,
від 12 років.

- Шоу-програма ділиться на номінації:
o
o
o
o
o

Сучасний естрадний танець,
Street-dance шоу,
Народний танець,
Дитячий танець,
Вільна танц. категорія

10:00 – початок змаганнь
Вікова
категорія
Діти 1 3-5 р.
Діти 2 6- 7 р.
Ювенали 1 8 -9 р.
Ювенали 2 10-11 р.
Юніори 1
12-13 р.
Юніори 2
14-15 р.
Дорослі 16 р. і старші

Кількісний
Ліга
склад
Дебют
Соло :
1 учасник
Початківці
Дует/пара :
2 учасника
2 ліга
Мала група :
3-7 учасника 1 ліга
Формейшн :
Вища ліга
8-24
учасника

«ДЕБЮТ» - категорія танцюристів, які займаються танцями з 01.09.2016р.
«ПОЧАТКІВЦІ» - категорія танцюристів, які займаються танцями з 01.09.2015р.

УВАГА! Усі

«малі групи» та «формейшн», а також танцювальні дисципліни:
«шоу-програма», «контемпорарі», «ВТК» виконуються під свою музику.
Якщо Ви не знайшли танцювальну дисципліну, в якій хотіли б прийняти участь,
зв’яжіться з організатором за тел.0951404055

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ :
NEW:
У категоріях «Золотий фінал» кожний
нагороджується дипломом та КУБКОМ!
«1 ліга» «Вища ліга» та «2 ліга»:
фіналісти – дипломами,

учасник

призери – дипломами та медалями.

«дебют» та «початківці»:

всі танцюристи нагороджуються дипломами, медалями (бронзовий, срібний, золотий фінали);

«мала група» та «формейшн»:
дипломами,

медалями (кожен танцюрист)

та командними кубками.

«Хіп-хоп», «Джаз-фанк», «Диско-слоу», «Диско-фристайл», «Контемп». (соло)
«1 ліга», «Вища ліга»
у кожній віковій категорії»:
Переможці (1 місце) отримують КУБОК!!!
Призери (1-3 місце) – дипломи та медалями; фіналісти – дипломи.

УВАГА ! НОВИНКА !
Великий Кубок самому представницькому клубу (по кількість часток)
Членські внески для учасників:
Соло та дует: 120 грн. з учасника за один номер ;
Мала група та Формейшн: 100 грн. з учасника за один номер.
NEW!!! «ЗОЛОТИЙ ФІНАЛ»: 260 грн. з учасника за один номер.
(дана категорія відкрита для всіх танцювальних дисциплін.
Кожен учасник нагороджується дипломом , КУБКОМ).
Членські внески для глядачів: - 80 грн. на весь день змагань.

ОРГАНІЗАТОРИ:
Президент «IDSL» Володимир Константинов
моб. + 095 538 01 33 ;

+ 067 894 37 60

е-mail: idsl-konstantinov@ukr.net, http://www.eedsf.com.ua
Член президії «IDSL» Катерина Корнейчук
моб.+095 140 40 55, +073 128 61 37

