
ЧЕМПІОНАТ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  З СУЧАСНИХ ТАНЦІВ

Київське обласне відділення Асоціації сучасного та естрадного танцю України 
Танцювальний союз «Позитив»

СПД Сидорчук А. В.

Запрошують Вас прийняти участь у
ЧЕМПІОНАТІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

з сучасних танців 
Дати проведення: 19 жовтня 2019 р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Німецька 1/32, 5 поверх, Professional Dance Studio.
Організатори: ВГО «АСЕТУ», КОВ «АСЕТУ», ГО «Танцювальний союз «Позитив», СПД Сидорчук 
А.В., Ірина Кукурудзяк та Анна Сидорчук.
Web  - підтримка: www  .  a  с  ety  .  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
Професійна фото та відео зйомка від компанії «ФестивальІнфо»

Умови участі в змаганнях :
Змагання проводяться за правилами АСЕТУ!!!

Танцювальний майданчик: 8 *10 м
В  змаганнях  можуть  приймати  участь  дійсні  члени  АСЕТУ,  згідно  класифікаційної

карти/книжки  АСЕТУ,  дійсної  на  2019  рік,  та  члени  інших  всеукраїнських  організацій  з
сучасних  танців  (зареєстрованих  в  Міністерстві  Юстиції  України)  згідно  класифікаційної
карти/книжки  відповідної  організації,  дійсної  на  2019  рік.  Якщо   танцюрист  не  є  членом
жодної з організацій, його реєстрація здійснюється при наявності  ОРИГІНАЛУ свідоцтва про
народження або паспорту 

В Чемпіонаті Київської області можуть приймати участь виключно танцюристи м. Київ,
Київської області та Черкаської області.

Якщо танцюрист, тренер, керівник хочуть стати членами АСЕТУ 
та отримати класифікаційну карту/книжку члена АСЕТУ, вони можуть звернутися

 за телефоном  099-7000-337 або за електронною адресою: acetyoffice@gmail.com
для отримання повної інформації.

Замовлення нових та подовження вже наявних карт/книжок АСЕТУ здійснюється ВИКЛЮЧНО
он-лайн до 5 жовтня 2019р.

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

При оформленні та оплаті класифікаційної карти після 5 жовтня 2019 р танцюрист не зможе
скористатися знижкою на участь на даному заході.
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Реєстрація:

 Он-лайн реєстрація до14-00 14.10.2019 року на сайті АСЕТУ 

http://acety.org/registracia/
 Підтвердження реєстрації та сплата внесків за участь, усіх колективів обов’язкова до 

17.10.2019, для цього звертайтесь за телефоном +38 050 921 08 20 (Анна)

 Надіслати фонограму на stolucya  @  ukr  .  net

Номінації:
Hip-Hop
House
Locking
Breaking

Disco
Disco Slow
Disco-Freestyle
Клубный танец     
    /Techno

Jazz-Funk
Dance Pop 
Dancehall
Waacking
Vogue

Вікові групи АСЕТУ на 201  9   рік  :
Бебі (2014 р.н. та молодше);
Діти (2012 – 2013 рр. н.);
Ювенали 1 (2010 – 2011 р. н.);
Ювенали 2 (2008 – 2009 р. н.);
Юніори 1 (2007 – 2006 р. н.);
Юніори 2 (2004 – 2005 р. н.);
Дорослі (2003 р. н. та доросліше).

Вікові групи IDF на 2019 рік (для Disco-Freestyle):
Mini (2010 та молодше);
Юси (2009– 2006 р. н.);
Юніори  (2005 – 2003 р. н.);
Дорослі (2002 р. н. та доросліше).

Вікова категорія визначається по року народження, а не по даті народження!!!

Кількісний склад Тривалість композиції Ліги
Соло (1 учасник);
Дует/пара (2 учасника);
Група (3-7 учасників);
Формейшн (8-24 учасників);
Продакшн (25 учасників та більше)

Соло, дует/пара – до 1:00 хв. 
 Мала група - до 2:00 хв.
 Формейшн – до 4:00 хв.
 Продакшн – до 5:00 хв.

Старт 
Початківці
2 ліга
1 ліга
Вища ліга
Відкрита ліга

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

Фінансові умови:  Всі витрати по організації та проведенню змагань здійснюються 
за рахунок благодійних та організаційних внесків із залученням спонсорських коштів. 
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Організаційні внески:
Для ліги Старт: Соло - 170 грн. з кожного учасника за програму (танець).

Для дійсних членів АСЕТУ:
Соло, дует/пара - 170 грн. з кожного учасника за програму (танець),
Мала група, формейшн, продакшн – 150 грн. з кожного учасника.

Для інших танцюристів:
       Соло, дует/пара – 220 грн. з кожного учасника за програму (танець). 

Мала група, формейшн, продакшн –200 грн. з кожного учасника.
 Вхідний квиток  для супроводжуючих та глядачів:

        100 грн. на день - дорослий,  50 грн. діти до 15  років.
 Для керівників та  тренерів по попередній заяві  вхід на змагання безкоштовний.
 Для батьків, діти яких приймають участь у 10 і більш номінаціях, 

один вхідний квиток безкоштовний.
Увага!!! Керівникам донести інформацію до батьків про те, що вхід на змагання

для них платний, а також платна професійна відео зйомка.
Нагородження:

 Учасники змагань категорій «Початківці» будуть розділені на «Золотий», «Срібний» та 
«Бронзовий» фінали. Нагороджуються дипломами.

 Призери 2 ліги (1-3 місце)нагороджуються дипломами, медалями, фіналісти – 
дипломами.

 Призери першої, вищої та відкритої ліги нагороджуються дипломами, медалями, 
фіналісти – дипломами.

 Призери малих груп та формейшнів - дипломами та кубком, фіналісти – дипломами.
 Переможці (1 місце)  наймасовіших категорій відкритої ліги в ювеналах, юніорах 

та дорослих (згідно реєстрації) будуть нагороджені грошовою премією, в розмірі 
500 грн. 

 Організатор залишає за собою право змінювати порядок 
та тривалість проведення змагання.

 Якщо Ви не знайшли категорію в якій бажаєте приймати участь, 
звертайтесь до організаторів.

За додатковою інформацією звертатись до організаторів:
(063)7077501, (050)9210820 – Анна, (096)978 34 64, (063)0469944 – Ірина.

stolucya@ukr.net

Положення є офіційним запрошенням на участь!!!

До зустрічі на фестивалі !!!
З повагою та найкращими побажаннями 
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Організатори: Анна Сидорчук та Ірина Кукурудзяк

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ТАНЦОРОВ:

Если Вы ещё сомневаетесь по пути Вам с нами или нет, мы поможем Вам сделать первый шаг –
становясь членом АСЭТУ с сентября по декабрь (включительно) 2019 года, Вы получаете:

В 2019 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ
В 2020 году - скидку на участие в мероприятиях АСЭТУ и возможность участия в рейтинге АСЭТУ

Подробная информация
по телефонам:

+38(099)7000-337
e-mail: acetyoffice  @  gmail  .  com

или по ссылке: http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

Годовой взнос в АСЭТУ – 250 гривен
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