Умови участі у змаганнях: запрошуються спортсмени та судді будь-яких танцювальних
організацій.
Змагання проводяться у відповідності до правил ВФТС та WDSF. Існують обмеження по
костюмам і фігурам, а вікові категорії – виключно по року народження, а не даті народження.
Пари можуть брати участь в своєму класі, і на клас вище, і у старшій віковій категорії .
Судді: міжнародна суддівська колегія з 9 країн, а саме: Timo Pukkila (Finland), Dirk Heidemann
(Germany), Dalia Vaikśnorienė (Lithuania), Andrei Gruzin (Moldova), Kazimierz Kurzak
(Poland),Wladimir Smirnow (Poland), Jose Macedo (Portugal), Drago Sulek (Slovenia), Günce Yöney
(Turkey) та українські судді.
Головні судді Титулів України і LVIV Open CUP: Базела Дмитро (Київ), в суботу - Оксененко
Андрій (Харків). Головні судді класифікаційних змагань: Базела Дмитро (Київ), в суботу Левицький Олег (Львів), в неділю – Муж Богдан (Львів). Технічний суддя: Грегорійчук Марічка
(Львів), в суботу - Гловацька Світлана (Дніпро), в неділю – Радченко Олена (Львів).
Суддівство у класифікаційних змаганнях і відкритих категорій здійснюється суддями
відповідних категорій з дійсною ліцензією на цей рік довільної організації, за умови
обов»язкової on-line заявки на суддівство.
Головні судді розпишуть суддівство всіх категорій у середу (вони матимуть доступ до он-лайн
реєстрації), зміни під час змагань вноситись не будуть. Якщо у суддів в деяких категоріях
танцюють родичі, прохання заздалегідь попередити про це головних суддів.
Заявка для пар і суддів: обов»язкова до 23.59, 4 жовтня за посиланням:
https://flymark.dance/Competition/Details/332
Участь пари і судді без попередньої он-лайн заявки є неможлива.
Реєстрація:
- за класифікаційними книжками або картками будь-яких танцювальних організацій, у
категоріях школи і соло за оригіналом свідоцтва про народження;
- Здійснюється у вікову категорію згідно року народження старшого партнера в парі;
- Реєстрація спортсменів закінчується за 30 хв до початку кожного відділення. Після
вказаного часу дореєструватися неможливо.
- Для львівських пар реєстрація обов»язкова в середу і четвер з 10 до 16 на Стефаника.
Узгодити час отримання наспинних номерів можна з Христиною 063-5357490.
ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ:
Благодійний внесок у категоріях за участь у змаганнях складає :
•
«Школа», «Перші кроки», Соло - 150 грн. з учасника за програму;
•
«N», «Е», «D» - 200 грн. з учасника за програму;
•
«С», «В», open - 250 грн. з учасника за програму;
•
WDSF competitions – 380 грн з особи за програму або 25 євро з пари
за програму
•
Встановлений призовий фонд за 1 місце у WDSF open – 100 EURO,
Youth – 800 UAH на пару за програму, юніори 1 і юніори 2 – по 500 грн
Вхідні квитки:
•
для глядачів та супроводжуючих осіб - 100 грн. з особи за день.
•
Додатково оплачуються місця за столиком – 50 грн. /місце за
кожне відділення. Можливе придбання тільки парної кількості місць.
Попереднє бронювання місць за столиками на info@irenabous.dance , деталі
про наявність місць за тел МТС: 095 – 3626115 (Неля Леонідівна)
Вхід до зали для суддів та тренерів тільки згідно попередніх заявок та наявності
документу, що підтверджує особу.anager Address – Shukhevycha Str. 3 - 79005 Lviv -

