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- Disco                         

- Disco-Slow                  

- Disco-Freestyle

- Dance Pop                     

- Techno                    

- Jazz-Funk                

- Dancehall            
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- Breaking

- Vogue
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- Hip-Hop

- House

- Popping

- Locking

- LiteFeet

- Me Against 

  the Music



Місце проведення: м. Львів, Спортивний Комплекс «ГРАЦІЯ», вул. Щирецька, 36, ТВК «Південний»

 DANCE» Добровольська Вікторія, ТЦ «UKRDANCE» Сергій ПавліченкоОрганізатори: ТЦ «TOP

Віце-Президент IDF, Президент АСЕТУ,  суддя Міжнародної Головний суддя і спостерігач IDF: 
категорії IDF Олександр Гладиш (м. Сімферополь)

Технічні комісари:  
Суддя Міжнародної категорії IDF Вікторія Сухенко (м. Черкаси) 
Суддя Національної категорії АСЕТУ Дмитро Смірнов (м. Харків)

Суддівська колегія: судді Міжнародної категорії IDF, судді АСЕТУ, 
спеціально запрошені українські фахівці.
  

Голова лічильної комісії: Арсеній Михайлуца (м.  Запоріжжя)
Web- підтримка: 
Офіційний сайт АСЕТУ - http://acety.org/ 
Офіційна сторінка АСЕТУ Facebook -  https://www.facebook.com/acety.org/
Офіційна сторінка АСЕТУ Instagram   - https://www.instagram.com/acety_family/
Офіційна сторінка АСЕТУ Telegram - http://t.me/acety_family

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

Порядок та термін реєстрації:
на сайті АСЕТУ   до 24 години 16 травня 2020 р.Виключно on-line  http://acety.org/online_reg/ 

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

Замовлення нових та подовження вже наявних карток/книжок АСЕТУ 
здійснюється ВИКЛЮЧНО он-лайн до 11 травня 2020 не пiзнiше 14-00. 

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

Реєстрація танцюристів проводиться виключно тренером або представником колективу при 
наявності класифікаційної картки/книжки дійсного 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 оригіналу паспорта або свідоцтва про народження (для танцівників, 
що не є 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 повинен спочатку пройти та вислати керівник ОБОВ'ЯЗКОВО он-лайн реєстрацію  
скановані копії документів (класифікаційних карт / книжок, свідоцтв про народження або 
паспортів) на e-mail: viktoriia.dobrovolskaya@gmail.com

При оформленні та оплаті Класифікаційної карти після 14-00 11 травня 2020 р. 
танцюрист не зможе скористатися знижкою на участь на даному заході.

Якщо танцюрист, тренер, керівник хоче стати членом АСЕТУ та отримати класифікаційну 
картку/книжку члена АСЕТ У, він може звернутися за телефоном (099)  7000-337 
(Офіс-менеджер АСЕТУ) або за електроною адресою:   для отримання acetyoffice@gmail.com
повної  інформації.

LVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKEND
Дата: 23-24 травня 2020 року.

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

http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/


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
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УВАГА!!!

Організатори змагань заснували Спеціальні кубки:
 КУБОК «LVIV DANCE WEEKEND-2020» — 

нагороджуеться найрезультативніший клуб змагань
КУБОК «Найбільш представницький клуб» — 

нагороджуеться клуб з найбільшою  кількістю  участей

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

Організаційні внески за участь складають:
Ліга START (танцюристи, які займаються 2 місяці та менше) – 200 гривень.

Для членів АСЕТУ:
соло, дует/пара — 200 гривень за танець (програму) з кожного учасника,
малі групи/ формейшни — 180 гривень за танець (програму) з кожного учасника.

Для інших танцюристів:
соло, дует/пара — 250 гривень за танець (програму) з кожного учасника,
малі групи/ формейшни — 230 гривень за танець (програму) з кожного учасника.

«АБСОЛЮТНА ПЕРШІСТЬ ЛЬВОВА»
Для дійсних членів АСЕТУ: 250 гривень за танець (програму) з кожного учасника,

300 гривень за танець (програму) з кожного учасника.Для інших танцюристів:  

УВАГА!!!
АБСОЛЮТНА ПЕРШІСТЬ ЛЬВОВА!!!

ВИЗНАЧАЄТЬСЯ АБСОЛЮТНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ У ТАНЦЮВАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНАХ
МАТМ, ДИСКО, ДИСКО-СЛОУ, ХІП-ХОП, JAZZ-FUNK, DANCEHALL !!!

Не залежно від віку, статі, ЛІГИ У НОМІНАЦІЇ СОЛО !!!

ПЕРЕМОЖЕЦЬ НАГОРОДЖУЄТЬСЯ ПРЕМІЄЮ - 1000 грн 
(при участі не менш 6 танцорів у фіналі)

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ!!!
Для того щоб уникнути незручностей під час змагань, всі номери учасників будуть 
заздалегідь заламіновані! 
За це на реєстрації буде окремо стягуватися оплата в розмірі 15 грн. 
за один комплект номерів (номер + шпильки)

Вхiдний бiлет для глядачів - 150 гривень. 
Для батьків танцюристів, які танцюють 10 і більше номінацій, один квиток в подарунок 
(при пред'явленні паспорта).
Всім тренерам ОБОВ'ЯЗКОВО оповістити всіх батьків, та супроводжуючих свого 
танцювального клубу про умови входу на захід.
Нагородження:

· Учасники змагань категорій «START» - нагороджуються дипломами, медалями 
«Ніка»

· Учасники змагань категорій «Початківці» (перший рік навчання) будуть розділені 
на «Золотий», «Срібний» та «Бронзовий» фінали!   Усі учасники ліги «Початківці» 
нагороджуються дипломами та медалями «Ніка»!

· Призери 2 ліги нагороджуються дипломами та медалями.

Фінансові умови:
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LVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKENDLVIV DANCE WEEKEND
·  Переможці номінацій соло, дуети/пари Відкритої Ліги - нагороджуються спеціальними 
 призами - зірками та коронами, срібні та бронзові призери - медалями, 
усі фіналісти нагороджуються дипломами. 

·  Призери номінацій соло, дуети/пари: 1 та Вищої Ліг - нагороджуються дипломами, 
 медалями, фіналісти - дипломами. 

·  Призери малих груп та формейшнів  - дипломами та кубком, фіналісти - дипломами. 

·  Переможці Абсолютного першості у всіх дисциплінах нагороджуються спеціальним 
 дипломом, медаллю і грошовим призом (1000 грн. за умови участі в категорії 
 6 танцюристів і більше),  2 і 3 місця - нагороджуються медалями та дипломами.

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

НОМІНАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З СУЧАСНИХ ТАНЦІВ:
Disco
Disco-Slow
Disco-Freestyle
Dance Pop
Techno
Jazz-Funk
Waacking
DanceHall
Vogue

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З СУЧАСНИХ ТАНЦІВ:
Бебі - 2015 р.н. і молодше
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.
Молодь - 2004 р.н.-2002 р.н.
Дорослі - 2004 р.н. і старші

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ ДЛЯ НОМІНАЦІЇ DISCO FREESTYLE
Мiнi (2011 г.р. і молодше) 
Юси (2010 г.р. – 2007 г.р.) 
Юнiори (2006 г.р. – 2004 г.р.) 
Дорослі (2003 г.р. і старші )

(Вікова категорія в малих групах, формейшнах та продакшнах визначається 
по найдорослішому танцюристу)

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД:

Hip-Hop
House
Breaking
Locking
Popping
LiteFeet
Street Dance Show
ВТК (Вільна танцювальна категорія)
Me Against The Music (МАТМ)

ЛІГИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З СУЧАСНИХ ТАНЦІВ:
Start
Початківці
2 Ліга
1 Ліга
Вища Ліга
Відкрита Ліга
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Оргкомітет займається розміщенням учасників в готелях- згідно попередньої заявки, 
в якій має бути вказано назву колективу, місто, дати заїзду та виїзду, загальну чисельність 
прибулих.

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

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

Увага!!! Організатор залишає за собою право додавати нові категорії, 
згідно заявкам учасників та об'єднувати категорії, 

якщо в них зареєструвалось менше 4 учасників. 

Зворотній зв’язок: 
(067) 750-1000 Сергій Павліченко
(067)-551-31-21Добровольська Вікторія 
e-mail: viktoriia.dobrovolskaya@gmail.com

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА
Всеукраїнські змагання з сучасних танців

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ:

До зустрічі на змаганнях !

LVIV DANCE WEEKEND-2020LVIV DANCE WEEKEND-2020LVIV DANCE WEEKEND-2020LVIV DANCE WEEKEND-2020LVIV DANCE WEEKEND-2020
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