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Асоціація сучасного та естрадного танцю України 
Запорізьке обласне відділення Асоціації сучасного та естрадного танцю України 

клуб спортивного танцю «Рондо» 
Ворона Тетяна запрошують на всеукраїнський конкурс із сучасних танців 

 

 
 

14 травня 2023 року (неділя) 
 
        м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 9 ПАЛАЦ культури «Орбіта» 
              

 
Організатори: АСЕТУ, ЗОО АСЕТУ, ГО КСТ «Рондо», Ворона Тетяна. 
Головний суддя: Сергій Анікєєв (м. Дніпро) 
Технічний комісар: Роман Балун (м. Дніпро) 
Мандатна комісія та реєстрація: Петровська Світлана (м. Запоріжжя) 
Суддівська колегія: Судді з каталогу суддів АСЕТУ, спеціально запрошені ліцензовані судді. 

      

 
Музичний супровід street дисципліни 
згідно з правилами АСЕТУ, власні 
фонограми -ВИКЛЮЧНО! - flash носії. 

 
згідно правил АСЕТУ: для соло, дуетів 8х8м., 
для малих груп та формейшн - 12х14м. 

 
Танцюристи - представники всіх регіонів України, а також ВПО. 
Допускаються: Усі дійсні або асоціативні члени всіх танцювальних всеукраїнських організацій  

із сучасних та естрадних танців, офіційно зареєстрованих у Міністерстві Юстиції України, згідно  
з класифікаційною карткою/книжкою, дійсною на 2023 рік. 

А також танцюристи, які не є членами жодної організації, згідно з оригіналом паспорта  
чи свідоцтва про народження. 

Замовлення нових та продовження вже наявних карток/книжок АСЕТУ здійснюється 
ВИКЛЮЧНО on-line. Для отримання повної інформації пройдіть за посиланням 
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/ 

Увага! Картки АСЕТУ на турнірі не виписуватимуться! 
 

https://acety.org/assets/files/resources/363/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_street_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%A1%D0%AD%D0%A2%D0%A3.PDF
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
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Всім танцюристам рекомендується мати МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ,  
дійсне на дати проведення змагань! 

Web-підтримка:  
Офіційний сайт АСЕТУ - http://acety.org/  
Офіційна сторінка АСЕТУ Facebook - http://www.facebook.com/acety.org/  
Офіційна сторінка АСЕТУ Instagram - http://www.instagram.cоm/acety_family/  
Офіційна сторінка АСЕТУ Telegram - http://t.me/acety_family/ 

 

 
 

Попередня заявка на участь від клубу або колективу має бути у розпорядженні 
організатора змагань не пізніше 10 травня 2023 року (середа). 

 
Реєстрація учасників виключно On-line на сайті АСЕТУ http://acety.org/registraciya/ 
 

 
 

Реєстрація з отриманням стартових номерів для колективів Запоріжжя буде здійснюватися 
тренером або представником клубу 13 травня 2023 року (субота) з 9.00 до 16.00 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 9 ПАЛАЦ культури «Орбіта» 
 

Шановні керівники танцювальних колективів з інших міст та областей 
Ви можете зареєструвати своїх танцюристів (отримати номери, квитки) 14 травня з 8.30 до 9.30 
на конкурсі за умови внесення 100% організаційного внеску за безготівковим розрахунком до 16:00  

та змін у реєстрацію до 13.05.2023р.  
 
 

 
Hip-Hop, House, Jazz-Funk, Dancehall, Disco, 
Disco-Slow, Disco-Freestyle, Lyrical Dance, 
Techno, Dance Pop, Waacking, Vogue, K-Pop, 
Lite Feet, Breaking, Matm, 
Синхронний танець 
(малі групи, формейшн, продакшн) 
Street dance show 
(малі групи, формейшн, продакшн) 
ВТК (малі групи, формейшн, продакшн) 
 

 
Ліга «Старт», Ліга «Початківці»,  
Ліга «Початківці PLUS», 2 ліга, 1 ліга, 
Вища ліга, Відкрита ліга 

 
Що таке ліга "Старт"? 
Ліга "СТАРТ" (раніше на багатьох змаганнях вона мала назву "Дебют"). 
 
Під час виступу в лізі "СТАРТ" не обов'язково вступати до АСЕТУ. Танцюрист може перебувати  

в лізі "СТАРТ" не більше 2 місяців після першого виступу на турнірі, далі танцюрист автоматично 
переводиться в лігу "Початківці". 

При виступі танцюриста ліги "СТАРТ" в інших лігах, організаційний внесок нараховується  
за Положеннями АСЕТУ (якщо танцюрист не є членом АСЕТУ він сплачує внесок без знижок,  
якщо танцюрист є членом АСЕТУ, то організаційний внесок сплачується з усіма пільгами). 

 
Формат проведення ліги "СТАРТ": 

http://acety.org/
http://t.me/acety_family/
http://acety.org/registraciya/
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"СТАРТ" Соло (танцюристи з 2 та більше клубів) - тривалість виступу до 1 хвилини. Один вихід. 

музика організатора. Усі танцюристи нагороджуються за 1, 2, 3 місця. 
"СТАРТ" клубу (танцюристи з 1 клубу) – тривалість виступу визначається організатором змагань. 

Один вихід. Музика – організатора чи власна музика (визначається керівником клубу). Після закінчення 
категорії проводиться церемонія нагородження. Усі танцюристи нагороджуються за 1 місце. 
 

                                
 Для дисципліни Disco-Freestyle 
 Міні – 2014р.н. і молодше 
 Юси – 2010р.н. – 2013р.н. 
 Юніори – 2007р.н. – 2009р.н. 
 Дорослі – 2006р.н. і старше 
 
 
Бебі – 2018р.н. і молодше 
Діти – 2016р.н. і молодше 
Ювенали 1 – 2014р.н. – 2015р.н. 
Ювенали 2– 2012р.н. – 2013р.н. 
Ювенали – 2012р.н. – 2015р.н. 

Юніори 1 – 2010р.н. – 2011р.н. 
Юніори 2 – 2008р.н.- – 2009р.н. 
Юніори – 2008р.н. – 2011р.н. 
Молодь – 2007р.н. – 2005р.н. 
Дорослі – 2004р.н. і старше 

 
 

 
Усі витрати з організації та проведення змагань – за рахунок благодійних, спонсорських  

та організаційних внесків. 

  Для ліги «СТАРТ» 

240 грн із кожного учасника за танець (програму). 

 

  Для Дійсних членів АСЕТУ:  

соло, дует/пара, тріо – 240 гривень з кожного учасника за танець (програму); 

малі групи, формейшн, продакшн – 230 гривень з кожного учасника за танець (програму). 

 

  Для інших танцюристів, які не є членами АСЕТУ:  

соло, дует/пара, тріо – 300 гривень з кожного учасника за танець (програму); 

малі групи, формейшн, продакшн – 290 гривень з кожного учасника за танець (програму). 

 

Вхідний квиток для супроводжуючих: 150 грн  

З кожного квитка буде відраховано 10% на потреби Збройних Сил України  

з подальшим звітом на сторінці інстаграм. 

 

Якщо танцівник бере участь у 10-ти та більше номінаціях конкурсу ViProject vol.6,  

то він отримує один безкоштовний квиток для своїх батьків (для цього потрібно в день змагань 

пред’явити паспорт або документ в ДІЇ реєстратору Петровській Світлані). 

Дітям до 5 років вхід вільний 

Дітям від 6-11 років вхідний квиток – 50 грн 

 
До уваги керівників! 
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Щоб уникнути незручностей під час змагань, всі номери учасників будуть 
заздалегідь заламіновані. 

За це на реєстрації окремо стягуватиметься оплата у розмірі 15 грн. 
(заламінований номер + 4 шпильки) 

 

 
 

• Найрезультативніший танцюрист (найбільша кількість призових місць за сумою у всіх 
категоріях 2-ї, 1-ї, Вищої, Відкритої ліги) нагороджується грошовим призом у розмірі 3000 грн  
та спеціальним призом від організаторів та партнерів. 

 
• Найрезультативніший тренер турніру (найбільша кількість призових місць танцюристів 

за сумою у всіх категоріях 2-ї, 1-ї, Вищої, Відкритої ліги соло, дуети, малі групи, формейшн) 
нагороджується спеціальним призом від організаторів. 

 
• Найрезультативніший клуб турніру (найбільша кількість призових місць за сумою  

у всіх категоріях 2-ї, 1-ї, Вищої, Відкритої ліги) нагороджується спеціальним призом  
від організаторів та партнерів. 

 
• Найбільш представницький клуб турніру (найбільша кількість учасників турніру) 

нагороджується спеціальним призом від організаторів та спонсорів. 
 
• Найвитриваліший танцюрист, який станцював найбільшу кількість категорій, отримує 

спеціальний приз від організатора та партнерів турніру. 
 
Всі учасники категорії «Старт» нагороджуються дипломами, медалями «Ніка»  

та сувенірною продукцією. 
 
Всі учасники категорії «Початківці» та «Початківці PLUS» нагороджуються дипломами, 

медалями «Ніка» та сувенірною продукцією. 
• Соло, дует/пара, тріо: 
• Призери 2-ї, 1-ї, Вищої та Відкритої ліги нагороджуються медалями, фіналісти – 

дипломами. 
• Малі групи, формейшн, продакшн: за 1-3 місце – кубок, усі фіналісти нагороджуються 

дипломами та медалями. 
• Призи від партнерів конкурсу призерам та фіналістам. 
 

 
 
1-е відділення - 09:30 розминка, початок о 10.00 
 

Бебі, Діти, Ювенали-1, Ювенали -2, Ювенали 

 
2-е відділення - початок другого відділення буде оголошено після отримання всіх заявок. 
 

Юніори-1, Юніори-2, Юніори, Молодь, Дорослі 
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Точну програму заходу буде сформовано після отримання попередніх заявок. Організатор 
залишає за собою право змінювати тривалість та порядок проведення заходу. 

Про всі можливі зміни буде оголошено під час проведення змагань. 
 
Якщо Ви не знайшли категорію, в якій хотіли б взяти участь, зверніться до організаторів. 
Організатори залишають за собою право додати нові категорії відповідно до заявок учасників  

та об'єднувати категорії, якщо в них зареєструвалися менше 6 учасників. 

 
Будь-які зміни та інформація щодо турніру, а також про всіх партнерів і спонсорів 

буде на сторінці в Instagram. 

 

 @ viproject_zp 

 
З ПОВАГОЮ,  
ОРГАНІЗАТОР ЗМАГАНЬ ТЕТЯНА ВОРОНА 
ТА ШКОЛА ТАНЦЮ «РОНДО» 

 
 

 
 

 
 


