
Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва та
Відкритий Чемпіонат Черкаської області з сучасних танців 

«Танцюючий листопад»
м. Черкаси

Дата: 2-3 листопада  2019 року.
Місце проведення: Палац спорту «Будівельник», проспект Хіміків, 50/1
Організатори: ВГО АСЕТУ, ЧОО ВГО АСЕТУ  в Черкаській області, ТК «Вікторія» при підтримці 
WEB-підтримка: 
Офіційний сайт АСЕТУ - www  .  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

Суддівська колегія: судді Міжнародної категорії IDF, судді АСЕТУ, а також спеціально 
запрошені судді
Координатор фестивалю:  Вікторія Сухенко (м. Черкаси) 0973424608 

Порядок та термін реєстрації:
Виключно    on  -  line      на сайт  і   АСЭТУ    http://acety.org/registraciya/    
до 14 години 28.10.2019 р.
Якщо  танцюрист,  тренер,  керівник  хоче  стати  членом  АСЕТУ та  отримати  класифікаційну
картку/книжку  члена  АСЕТУ,  він  може  звернутися  за  телефоном  (099)7000-337  (Офіс-менеджер
АСЕТУ) або за електроною адресою: acetyoffice  @  acety  .  org для отримання повної інформації.

Замовлення нових та подовження вже наявних карт/книжок АСЕТУ здійснюється ВИКЛЮЧНО
он-лайн до 21 жовтня 2019р.

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

При оформленні та оплаті класифікаційної карти після 21 жовтня 2019 р танцюрист не зможе
скористатися знижкою на участь на даному заході.

Оформлен  ня   карт  ок  /книж  о  к на   заході     здійснюватися   не буде!!!

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 2019 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).

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

Фінансові умови змагань     Чемпіонат Черкаської області з сучасних танців 
«Танцюючий листопад»  : 
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 — 140 гривень за танець (програму) с кожного учасника,
малі групи/формейшни — 120 гривень за танець (програму) с кожного учасника.
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Для інших танцюристів:
соло, дует/пара — 190 гривень за танець (програму) с кожного учасника,
малі групи/ формейшни — 170 гривень. за танець (програму) с кожного учасника.

Організаційний внесок для глядачів - 60 гривень.

Вікові категорії   стрит дисциплін 
Відкритого Чемпіонату Черкаської області з сучасних танців:
Діти - 2012 р.н. і молодше
Ювенали 1 - 2010 р.н.-2011 р.н.
Ювенали 2 - 2008 р.н.-2009 р.н.
Ювенали - 2011 р.н. -2008 р.н.
Юніори 1 - 2006 р.н.-2007 р.н.
Юніори 2 - 2004 р.н.-2005 р.н.
Юніори -  2007 р.н.-2004 р.н.
Молодь - 2001 р.н.-2003 р.н.
Дорослі* - 2000 р.н. і старше
Дорослі - 2003 р.н. і старше

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

Номінації стрит-дисциплін:
Диско
Диско-слоу
Диско-фристайл
Техно
Джаз-Фанк
Dancehall
Waacking
Vogue
Хіп-Хоп
Хаус
1 відділення:   розминка о 8-00 початок о 9-00 (Діти, Ювенали)
2 відділення:  (орієнтовно) розминка о 14-00 початок о 15-00 (Юніори, Дорослі)

Ліги стрит-дисциплін змагань з сучасних танців:
Початківці
2 Ліга
1 Ліга
Вища Ліга
Відкрита Ліга
Нагородження   «Чемпіонат Черкаської області з сучасних танців»  :

 Учасники змагань категорій «Початківці» будуть розділені на «Золотий», «Срібний» та 
«Бронзовий» фінали! Всі учасники нагороджуються дипломами!

 Призери  2 ліги нагороджуються дипломами.

 Призери номінацій соло, дуети/пари 1 ліги, відкритої ліги нагороджуються 
дипломами,медалями, фіналісти - дипломами.

 Призери малих груп та формейшнів  - дипломами та кубком, фіналісти - дипломами.
Переможець (1 місце) категорій: 



«Дорослі хіп-хоп соло-дівчата відкрита», 
«Дорослі хіп-хоп соло-хлопці відкрита»,
«Дорослі диско соло-дівчата відкрита», 
«Дорослі джаз-фанк соло-дівчата відкрита»  
 нагороджується  грошевою премією, в розмірі 500 грн.
(в кожній категорії, за умови участі в категорії  5 та більше осіб)

Змагання будуть проходити на 4 майданчиках А, Б, С, Д 
Перелік категорій розміщений на сайті АСЕТУ в розділі он-лайн реєстрації

Вікові категорії -  Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва:

Діти - 2012 р.н. і молодше
Ювенали - 2008 р.н. - 2011 р.н.
Юніори - 2007 р.н.-2004 р.н
Дорослі - 2003 р.н. і старше.
Cумісна  вікова категорія
Вікова категорія в групах та ансамблях  визначається  по найдорослішому  танцюристу. 
Дозволяється  перевищення   по віку  на 10% від  загальної кількості  учасників номеру. 

Вікові категорії IDF (для Фентезі,   Free     show  ):
Mini (2010 та молодше);
Юси (2009– 2006 р. н.);
Юніори  (2005 – 2003 р. н.);
Дорослі (2002 р. н. та доросліше).

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

Музичний супровід:

Обмеження часу
для шоу-дисциплін:
На один номер -
для соло до 2 хвилин;
для дуетів / пар до 2 хвилин;
для малих груп до 3 хвилин;
для формейшн до 4 хвилин;
для продакшнів до 5 хвилин. 

Обмеження часу
для Fantasy:
На один номер -
для соло 1.15 - 1.45 хвилин;
для дуетів / пар 1.30 - 2.00 хвилин;
для малих груп 2.00 - 2.30 хвилин;
для формейшн 2.30 - 4.00 хвилин;
для продакшнів 3.00 - 5.00 хвилин.
. 

Обмеження часу
для Fit-Kid:
На один номер -
для соло 1.15 - 1.30 хвилин;
для дуетів / пар 1.30 - 1.45 хвилин;
для малих груп 2.00 - 2.30 хвилин;
для формейшн 2.30 - 4.00 хвилин;
для продакшнів 3.00 - 5.00 хвилин.

Номінації з хореографії Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва 

Денс - шоу 
Фолк (народна хореографія)
Джаз, Модерн, Контемпорари
Контемпорарі (Імпровізація) 
Сучасний естрадний танець
ВТК
Фентезі
Free show 



Ліги Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва:
Ліга Початкової Майстерності
Відкрита Ліга

Що таке Ліга початкової майстерності?
До ліги початкового майстерності можна допускати танцюристів, які раніше не ставали лауреатами або 
володарями Гран-Прі на будь-яких заходах. Відповідальність за недостовірну інформацію несе керівник 
колективу. У разі, якщо керівник зареєстрував досвідченого танцюриста, який раніше ставав лауреатом або 
володарем Гран-Прі на будь-яких заходах, в лігу початкової майстерності, танцюрист буде дискваліфікований.

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 - 200 гривень за танець (програму) с кожного учасника,
малі групи -  170 гривень за танець (програму) с кожного учасника.
формейшн/ продакшин - 160 гривень за танець (програму) с кожного учасника.

Для інших танцюристів:
соло, дует/пара - 250 гривень за танець (програму) с кожного учасника,
малі групи -          220 гривень за танець (програму) с кожного учасника

      формейшн/ продакшин — 210 гривень за танець (програму) с кожного учасника.

Організаційний внесок для глядачів - 60 гривень.

Нагородження 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 початкового 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  початкового  майстерності  без
зазначення місця.

ВІДКРИТА ЛІГА:
 Соло, дует/пара: лауреати – нагороджуються дипломами та медалями; дипломанти-дипломами.
 Мала група, формейшн, продакшн: л  ауреати – кубком, дипломами, 

д  ипломанти - дипломами.
ЛІГА ПОЧАТКОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ:

 Соло, дует/пара: за зайняте 1-3 місце —  дипломами та медалями, фіналісти - дипломами.
 Мала група, формейшн,  продакшн: за зайняте 1-3 місце   – кубком, дипломами, 4 і далі- 

дипломами.

Увага!!! Організатор залишає за собою право додавати нові категорії, згідно заявкам учасників 
та об'єднувати категорії, якщо в них зареєструвалось менше 4 учасників.

Зворотній звʼязок:  тел.: (097) 34-24-608
               e-mail:lyvita23@ukr.net   Сухенко Вікторія

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА 
Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва та

Відкритий Чемпіонат Черкаської області з сучасних танців 
«Танцюючий листопад»

м Черкаси



ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ ТАНЦЮРИСТІВ:
Якщо Ви ще сумніваєтеся по шляху Вам з нами чи ні, ми допоможемо Вам зробити перший крок -

стаючи членом АСЕТУ з вересня по грудень (включно) 2019 року, Ви отримуєте:

У 2019 - знижку на участь в заходах АСЕТУ
У 2020 році - знижку на участь в заходах АСЕТУ і можливість участі в рейтингу АСЕТУ

Детальна інформація
по телефону:

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

або за посиланням: http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/

Річний внесок в АСЕТУ на 2020 рік - 250 гривень

ГОДОВОЙ ВЗНОС В АСЭТУ ЗА 2020 Г. – 250 ГРИВЕН


