INTERNATIONAL DANCE SPORT LEAGUE (IDSL)
East European Dance Sport Federation (EEDSF)
ВГО « ЛЮБИТЕЛЬСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ» (ЛФСТ)

ЗМАГАННЯ ЗІ СУЧАСНИХ ТАНЦІВ ТА ШОУ-ПРОГРАМ

м.Миколаїв, пр. Корабелів, Заводська Площа, 1
Корабельний район (Октябрьское) Спортивний комплекс (ФОК)
Нове спортивне покриття 500 кв.м , 300 глядацьких місць (амфітеатр)

08:00 – регістрація та розминка

Дисципліна
-

Бальна хореографія
Танці народів світу
Класична хореографія
Сучасна хореографія
Естрадний танець
Східні танці
Народна хореографія
Дитяча хореографія
ВТК (вільна танц.
категорія)
Street dance show
Черлидинг
Синхроний танець
Контемпорарі

12:00 – регістрація та розминка

Дисципліна
-

Хіп-Хоп
Хаус
Брэйкінг
Danceholl
Фанки (дэнс пол)
Електрік бугі (поппінг)
Техно
Booty-dance (Twerk)
Джаз фанк
Крамп
Waaking
Спортивна хореографія
Vogue
Диско
Диско-слоу
Диско-фрістаил
Контемпорарі
NEW “Crew dance”
(об'єднані стилі і ліги)

І відділення - шоу-програми
Вікова

категорія

09:30- початок змаганнь

Кількісний склад
Соло :

Baby 1-2 h.
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 і ст.

1 учасник
Дует/пара :

2 учасника
Мала група :

3-7 учасника

Ліга
Дебют
Початківці
2 ліга
1 ліга
Вища ліга

Формейшн :

8-24 учасника
Продакшн :

25-50 учасников

ІІ відділення - сучасні танці
Вікова

категорія

13:00- початок змагань

Кількісний склад
Соло :

Baby 1-2 h.
Діти 1 3-5 р.
Діти 2
Ювенали 1 8-9 р.
Ювенали 2 10-11 р.
Юніори 1 12-13 р.
Юніори 2 14-15 р.
Дорослі 16 і ст.

1 учасник
Дует/пара :

2 учасника
Мала група :

3-7 учасника
Формейшн :

8-24 учасника
Продакшн :

25-50 учасників

Ліга
Дебют
Початківці
2 ліга
1 ліга
Вища ліга

УВАГА ! У дисципліне NEW “Crew dance” приймають участь дві вікові категорії :
- Juniors до 11 років (якщо одному учаснику є 12 років, то це вже
категорія Adults старші 12 років);
- Adults старші 12 років.
«Дебют» - категорія танцюристів , які займаються танцями з 01.09.2016 р.
«Початківці» - категорія танцюристів , які займаються танцями з 01.09.2015 р.
Якщо ви не знайшли танцювальну дисципліну, в якій ви б хотіли прийняти
участь, зв’яжиться з організатором по тел. 066 280 05 25.

Музичний хронометраж :
Соло (40 сек -1 хвилина );
Дует ( 1 хвилина); Мала група ( до 3 хвилин);
Формейшн ( до 4 хвилин); Продакшн ( до 5 хвилин)

НАГОРОДЖЕННЯ

ПЕРЕМОЖЦІВ :

- NEW: У категорії « Золотий фінал» кожний учасник нагороджується дипломом,
медаллю та кубком!
- «Дебют» та «початківці»: усі танцори нагороджуються дипломами, медалями ;
(бронзовий, срібний та зірковий фінали)
- «2 ліга», «1 ліга» : Призери (1-3 місто) – дипломи, медали. Фіналісти - дипломи.
- «Высшая лига» : Чемпіоны (1 місто) - диплом, медаль та Кубок!!!
Призери (2-3 место) – дипломи, медалі . Фіналісти – дипломи.
- «мала група» та «формейшн»: Дипломи, медалі ( кожен учасник) и
командний кубок.

УВАГА!

«ХІп-хоп», «Джаз-фанк» (соло, дует) «2 ліга», «1 ліга», «Вища ліга» у
кожній віковій категорії:
Чемпіони (1 місто) - диплом, медаль та Кубок!!!
Призёры (2-3 место) – дипломи, медалі. Фіналісти – дипломи.
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:
Судді:

приймаються в ел.вигляді до 26 жовтня 2018 р. на e-mail: idsl-konstantinov@ukr.net
Реєстрація у день змагань можлива тільки з додатковим внеском 50 грн. з персони.
міжнародної категорії IDSL; Тренери та керівники клубів.

Членські внески для учасників:
Соло та дует: (дебют, початківці, 2 ліга) - 120 грн. з учасника за один номер ;
( 1 Ліга, Вища ліга) - 150 грн. з учасника за один номер ;
«ХІп-хоп», «Джаз-фанк» (соло, дует) «2 ліга», «1 ліга», «Вища ліга» :
- 170 грн. з учасника за один номер.

Мала група та Формейшн : - 100 грн. з учасника за один номер.
NEW!! «Золотий фінал»:
- 270 грн. з кожного учасника за один номер.

( ця категорія відкрита для усіх танцювальних дисциплін,
кожен учасник нагороджується дипломом та кубком)
Членські внески для глядачів: - 90 грн. на весь день змагань.

С Повагою ,
Президент федерації IDSL Володимир Константинов !
моб.+38 095 538 01 33, +38 067 894 37 60, idsl-konstantinov@ukr.net
Президент Миколаївського обласного осередку «IDSL»
Неонила Маринченко
+38 066 280 05 25

