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Організатори: ТЦ «TOP DANCE» Добровольська Вікторія, ТЦ «UKRDANCE» Сергій Павліченко
Офіційний сайт АСЕТУ -  http://acety.org/

Координатори змагань: Добровольська Вікторія - (067) 551-31-21, Сергій Павліченко - (067) 750-1000

Дата: 24 травня 2020 року (ІІ відділення).

Web- підтримка:
Офіційний сайт АСЕТУ - http://acety.org/

https://www.facebook.com/acety.org/Офіційна сторінка АСЕТУ Facebook -  
Офіційна сторінка АСЕТУ Instagram  https://www.instagram.com/acety_family/
Офіційна сторінка АСЕТУ Telegram - http://t.me/acety_family
Суддівська колегія: судді Міжнародної категорії IDF, судді АСЕТУ, 
а також спеціально запрошені судді

Порядок та термін реєстрації:
Виключно on-line на сайті АСЕТУ http://acety.org/online_reg/
до 24 години 14 травня 2020 р.
Якщо танцюрист, тренер, керівник хоче стати членом АСЕТУ та отримати класифікаційну 
карту/книжку члена АСЕТУ, він може звернутися за телефоном (099) 7000-337 
(Офіс-менеджер АСЕТУ) або за електроною адресою: acetyoffice@gmail.com 
для отримання повної інформації.

Увага!!! Замовлення нових та подовження вже наявних карт/книжок АСЕТУ
здійснюється ВИКЛЮЧНО он-лайн до 11 травня 2020 г. не пізніше 14-00.  

Для отримання повної інформації пройдіть за посиланням
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

Оформлення карт/книжок на заході здійснюватися не буде!!!

При оформленні та оплаті класифікаційної карти після 11 травня 2020 г. 
танцюрист не зможе скористатися знижкою на участь на даному заході.

Реєстрація танцюристів проводиться виключно тренером або представником 
колективу при наявності класифікаційної карти/книжки дійсного або асоціативного члену 
будь-якої танцювальної организації з сучасних або естрадних танців, офіційно 
зареєстрованої у Міністерстві Юстиції, дійсної на 2020 рік (наявність оригіналу або 
завіреної ксерокопії свідоцтва про народження або паспорта обов'язкова). А також при 
наявності  паспорта або свідоцтва про народження (для танцівників, що не є оригіналу
членами жодної з танцювальних організацій).

Реєстрація клубів з отриманням стартових номерів проводиться виключно 
тренером або представником клубу тільки 22 ТРАВНЯ 2020 року з 12-00 до 19-00 (місце 
реєстрації буде уточнено додатково). За умови 100% оплати організаційного внеску за 
безготівковим розрахунком до 22 ТРАВНЯ стартові номери можна отримати в день виступу. 

При цьому керівник ОБОВ'ЯЗКОВО повинен спочатку пройти он-лайн реєстрацію та 
вислати скановані копії документів (класифікаційних карт / книжок, свідоцтв про 
народження або паспортів) на e-mail: viktoriia.dobrovolskaya@gmail.com
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Вікові категорії Всеукраїнського фестиваля хореографічного мистецтва
LVIV DANCE WEEKEND:

Діти - 2013 р.н. і молодше 
Ювенали 1 - 2012 р.н.-2011 р.н. 
Ювенали 2 - 2010 р.н.-2009 р.н. 
Ювенали - 2012 р.н. -2009 р.н.

Юніори 1 - 2008 р.н.-2007 р.н. 
Юніори 2 - 2006 р.н.-2005 р.н. 
Юніори - 2008 р.н.-2005 р.н. 
Дорослі - 2004 р.н. і старше

Вікова категорія в групах та ансамблях визначається по найдорослішому танцюристу.
Дозволяється перевищення по віку на 10% від загальної кількості  учасників номеру.

Miнi (2011 та молодше);
Юси (2010– 2007 р. н.);
Юніори (2006 – 2004 р. н.);
Дорослі (2003 р. н. та доросліше).

Кількісний склад:
- Соло                 (1 учасник);
- Дует/пара     (2 учасника);
- Мала група   (3-7 учасників);
- Формейшн   (8 -24 учасників);
- Продакшн    (25 та більше учасників);

Тривалість композиції для 
шоу-дисциплін:
Соло - не більш 2-00 хв.;
Дует-пара - не більш 2-00 хв.;
Мала група – 2:00 – 2-30 хв.;
Формейшн – не більш 4:00 хв.;
Продакшн – не більш 5:00 хв.;

Тривалість композиціїдля 
Fantasy:
Соло - 1.15-1.45 хв.;

ьДует-пара - 1.30 - 2.00 хв.;   
ьМала група – 2.00 – 2.30 хв.;   

ьФормейшн – 2.30 – 4.00 хв.;   
Продакшн – 3.00 – 5.00 хв.;

Тривалість композиціїдля 
Fit Kid:
Соло - 1.15-1.30 хв.;

ьДует-пара - 1.30 - 1.45 хв.;   
ьМала група – 2.00 – 2.30 хв.;   

ьФормейшн – 2.30 – 4.00 хв.;   
Продакшн – 3.00 – 5.00 хв.;

Номінації з хореографії Всеукраїнського фестивалю 
хореографічного мистецтва

Танцювальне шоу
Народний танець
Street Dance Show
Модерн, 
Джаз,
Контемпорарі
Контемпорарі (ІМПРОВІЗАЦІЯ)

Сучасний естрадний танець
ВТК (Вільна танцювальна категорія)
Спортивний бальний танець (малі групи, формейшни, продакшни)

Belly Dance (малі групи, формейшни, продакшни)

Fantasy
Fit Kid

Ліги Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва:

Ліга Початкової Майстерності
Відкрита Ліга

Вікові категорії IDF (для Fantasy і Fit Kid):

Вікова категорія в малих групах, формейшнах та продакшнах визначається 
по найдорослішому танцюристу. В категорії міні в малих групах, формейшнах, 

продакшнах дозволяється участь одного танцюриста віком 10 років.
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LVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKEND
Фінансові умови фестивалю хореографічного мистецтва:

Всі витрати по організації та проведенню змагань здійснюються за рахунок акредитаційних, 
організаційних внесків із залученням спонсорських коштів.

Організаційні внески за участь складають:

Для дійсних членів АСЕТУ:
соло, дует/пара - 220 гривень за танець (програму) з кожного учасника,
малі групи, формейшни та продакшни - 200 гривень за танець (програму) 
з кожного учасника.

Для інших танцюристів:
соло, дует/пара — 270 гривень за танець (програму) з кожного учасника,
малі групи — формейшни та продакшни — 250 гривень за танець (програму) 
з кожного учасника.

Вхiдний бiлет для глядачів - 150 гривень. 
(Всім тренерам ОБОВ'ЯЗКОВО оповістити всіх батьків, та супроводжуючих свого 
танцювального клубу про умови входу на захід).

Нагородження учасників Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва:
Переможці визначаються в кожній віковій категорії по кожній номінації.
- У відкрітой лізі — Лауреати 1, 2, 3 ступеня та Дипломанти 1, 2, 3 ступеня.

- У лізі початкової майстерності — Нагороджуються виключно фіналісти; 
Танцюристи, які посіли 1-3 місце, отримують диплом фіналіста ліги початкової 
майстерності із зазначенням за 1-3 місце і більш бюджетну нагородну продукцію, 
ніж танцюристи Відкритої ліги; 
Танцюристи, що зайняли 4 і далі місце, отримують диплом фіналіста ліги початкової 
майстерності без зазначення місця.
ВІДКРИТА ЛІГА:
Соло, дует/пара: лауреати –  нагороджуються дипломами та медалями, 
дипломанти - дипломами. 

Мала група, формейшн, продакшн: лауреати – нагороджуються кубком, дипломами,
 дипломанти - дипломами. 

ЛІГА ПОЧАТКОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:
Соло, дует/пара: за зайняте 1-3 місце —  нагороджуються дипломами та медалями, 
фіналісти - дипломами.

Мала група, формейшн, продакшн: за зайняте 1-3 місце –  нагороджуються кубком, 
дипломами, 4 і далі місце - дипломами.

Увага!!! Організатор залишає за собою право додавати нові категорії, згідно заявок
учасників та об'єднувати категорії, якщо в них зареєструвалось менше 4 учасників.
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Зворотній зв’язок: 
(067) 750-1000 Сергій Павліченко

(067)-551-31-21 - Добровольська Вікторія 

e-mail: viktoriia.dobrovolskaya@gmail.com

Це положення є офіційним запрошенням на
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ З СУЧАСНИХ ТАНЦІВ

До зустрічі на змаганнях !

Всю інформація по розмiщенню та заявки надсилати на VIBER, WhatsApp,Telegram
тел. (067) 551-31-21 Вікторія

Розміщення учасників:
Оргкомітет займається розміщенням учасників в готелях- згідно попередньої заявки, 
в якій має бути вказано назву колективу, місто, дата заїзда та виїзду, загальну чисельність
прибулих.

Заявка на проживання повинна бути в розпорядженні організаторів не пізніше 
10 квiтня 2020 р! При будь-яких змінах в заявці, фінансову відповідальність несе тренер.
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