
 

 

 

   

Київське обласне відділення  
«Асоціації сучасного та естрадного танцю України»  

Танцювальний союз «Позитив» 
ФОП Сидорчук А.В. 

Запрошують Вас прийняти участь у 

 
Дати проведення: 9 жовтня 2021 р. 
Місце проведення: м. Київ, бульвар Перова, 2, концертний зал «Ровесник». 
Організатори:  Ірина Кукурудзяк та  Анна Сидорчук 
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 /  

Професійна фото та відео зйомка: www.festivalinfo.cool  
 

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 члена АСЕТУ, дійсної на 2021 рік, та члени інших 
всеукраїнських організацій з сучасних танців (зареєстрованих в Міністерстві 
Юстиції України) згідно класифікаційної карти/книжки відповідної організації, 
дійсної на 2021 рік. Якщо  танцюрист не є членом жодної з організацій, його 
реєстрація здійснються при наявності ОРИГІНАЛУ свідоцтва про народження або 
паспорту  

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

 

Станьте членом АСЕТУ! 
Отримайте привілеї члена АСЕТУ! 

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

http://acety.org/
https://www.facebook.com/acety.org/
https://www.instagram.com/acety_family/
http://t.me/acety_family
http://www.festivalinfo.cool/
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/


Замовлення нових і продовження вже наявних карт/книжок АСЕТУ здійснюється  
ВИКЛЮЧНО он-лайн до 27 вересня 2021 р 

 

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

При оформленні та оплаті класифікаційної карти після 27 вересня 2021 р  
танцюрист не зможе скористатися знижкою на участь на даному заході. 

 

Реєстрація: 

 Он-лайн реєстрація до 04.10.2021 року на сайті www.acety.org 

 Підтвердження реєстрації та сплата внесків за участь,усіх колективів 

обов’язкова до 07.10.2021,   звертайтесь за телефоном +38 050 921 08 20  
 

  

 

Номінації: Вікові групи: 
 

- Dance show (сучасна хореографія); 
- Street show (Hip-hop, house, jazz funk, 
dancehall, locking, waacking, dance pop ); 

   - Сучасно-естрадний танець; 
- Джаз, модерн,Contemporary dance; 
- Вільна танцювальна категорія (ВТК); 
- Fantasy; 
- Fit Kid. 

Бебі (2016 та  молодше) 
Діти (2014 р.н. – 2015 р.н.) 
Ювенали (2010 р.н. – 2013 р.н.) 
Юніори (2006 р.н. – 2009 р.н.) 
Дорослі (2005 р.н. та доросліше) 
Cумісна  вікова категорія 

Вікова категорія в тріо, малих групах та формейшнах визначається  по 

найдорослішому  танцюристу. Дозволяється  перевищення   по віку  на 10% від  

загальної кількості  учасників номеру. (на 10 чоловік дозволяється 1 старшій, на 20 

чоловік 2 старших).  

 
Вікова категорія визначається за роком народження, а не за датою 

народження!!! 
Кількісний склад Тривалість 

композиції 
Fantasy 

Тривалість 
композиції 

Fid Kid 

Тривалість 
композиції 

Ліги 

Соло  
Дует/пара 
Тріо  
Мала Група(4-7уч.) 
Формейшн(8-24уч.) 
Продакшн (25 уч. та 
більше)  

1:15 -1:45 хв. 
1:30 - 2:00 хв. 
2:00 – 2:30 хв. 
2:00 - 2:30 хв. 
2:30 – 4:00 хв. 
3:00 – 5:00 хв. 

1:15 -1:30 хв. 
1:30 – 1:45 хв. 
2:00 – 2:30 хв. 
2:00 - 2:30 хв. 
2:30 – 4:00 хв. 
3:00 – 5:00 хв. 

до 2:00 хв. 
до 2:00 хв. 
до 2:00 хв 
до  3:00 хв. 
до 4:00 хв. 
до 5:00 хв. 
 

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 

http://www.ukrdance.com/


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

Організаційні внески: 
соло - 400 грн. з кожного учасника за програму (танець); 
дует/пара, тріо – 360 грн. з кожного учасника за програму (танець); 
мала група, формейшн, продакшн – 300 грн. з кожного учасника за програму 
(танець). 
 

ЗНИЖКА 60 грн за участь - для членів АСЕТУ ! 
(при оплаті річного внеску за 2021 рік) 

 
Організатори рекомендують всім танцюристам мати медичну страховку, 

 дійсну на дати проведення змагань та фестивалю. 
 

Нагородження: 

 Переможці визначаються в кожній  віковій категорії по кожній  номінації. 

o  У відкритій лізі — Лауреати 1,2,3 ступеня та Дипломанти 1, 2, 3 

ступеня.  

o  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  початкової майстерності без зазначення 

місця. 

ВІДКРИТА ЛІГА: 

 Соло, дует/пара, трiо: лауреати – нагороджуються дипломами та медалями; 

дипломанти-дипломами; 

 Мала група, формейшн, продакшн: лауреати — кубком, дипломами,  

дипломанти – дипломами. 

 

ЛІГА ПОЧАТКОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: 

 Соло, дует/пара,трiо: за зайняте 1-3 місце —  дипломами та медалями, 

фіналісти  – дипломами. 

 Мала група, формейшн,  продакшн: за зайняте 1-3 місце — кубком, 

дипломами, 4 і далі місце - дипломами. 



Номінації:  

Hip-Hop 
House 
Jazz-Funk 
Dance Pop  
Dancehall 
Disco 
Disco Slow 
Disco-Freestyle 
Waacking 
Vogue 
Locking 
Breaking  
 

Вікові групи АСЕТУ на 2021 рік: 
 Бебі (2016 та молодше); 
 Діти (2014 – 2015 рр. н.); 
 Ювенали 1 (2012 – 2013 рр. н.); 
 Ювенали 2 (2010 – 2011 рр. н.); 
 Юніори 1 (2009 – 2008 рр. н.); 
 Юніори 2 (2006 – 2007 рр. н.); 
 Дорослі (2005 р. н. та доросліше). 

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

 

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

Кількісний склад Тривалість композиції Ліги 
Соло ; 
Дует/пара;  
Тріо; 
Група (4-7 учасників); 
Формейшн (8-24 учасників); 
Продакшн (25 учасників та 
більше)  

Соло, дует/пара – до 1:00 
хв.  
Тріо – до 2:00 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 

 

Фінансові умови 
Всі витрати по організації та проведенню змагань здійснюються за рахунок 

благодійних та організаційних внесків із залученням спонсорських коштів. 
 

Організаційні внески: 
Для ліги Старт: Соло - 200 грн. з кожного учасника за програму (танець). 
Соло, дует/пара, тріо - 260 грн. з кожного учасника за програму (танець), 
Мала група – 250 грн. з кожного учасника за танець / програму. 
Формейшн, продакшн – 240 грн. з кожного учасника за танець / програму. 

 

ЗНИЖКА 60 грн за участь (крім ліги Старт) 
- для членів АСЕТУ  

(при оплаті річного внеску за 2021 рік) 
 



Нагородження: 

 Учасники змагань категорій «Початківці» будуть розділені на «Золотий», 
«Срібний» та «Бронзовий» фінали. Нагороджуються дипломами. Всi учасники  
нагороджуються медалями за 1-3 місце. 

 Призери 2 ліги нагороджуються дипломами, медалями. Фіналісти – 
дипломами. 

 Призери соло, дует/пара, трiо першої, вищої та відкритої ліги 
нагороджуються дипломами, медалями, фіналісти – дипломами. 

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

 

 Переможці (1 місце)  категорій 
відкритої ліги: 

юніори Hip-Hop дівчата; 

юніори Hip-Hop хлопці; 

юніори Jazz-funk дівчата; 

юніори Disco дівчата; 

юніори Waacking дівчата. 

будуть нагороджені грошовою 
премією, в розмірі 500 грн.  

            (за умови участі в номінації не  

             менше 6 чоловік) 

 

 

дорослі Hip-Hop дівчата; 

дорослі Hip-Hop хлопці; 

дорослі Jazz-funk дівчата; 

дорослі Disco дівчата; 

дорослі Waacking дівчата. 

будуть нагороджені грошовою 
премією, в розмірі 800 грн.  

            (за умови участі в номінації не  

             менше 6 чоловік) 

 
 

Вхідний квиток для супроводжуючих та глядачів на весь день: 
 150 грн. - дорослий 
 50 грн. діти від 7 до 10 років. 
 Діти до 6 років включно, безкоштовно. 

 
 
 

Глядачам дозволено вхід при наявності маски. 
Для керівників та  тренерів по попередній заяві  вхід на змагання безкоштовний. 

Увага!!! Керівникам донести інформацію до батьків про те, що вхід на 
змагання для них платний, а також платна професійна відео зйомка. 



 
 

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ ТАНЦЮРИСТІВ:  
Якщо Ви ще вагаєтесь, потрібно Вам бути з нами чи ні -  ми допоможемо Вам зробити перший крок -  

стаючи членом АСЕТУ з вересня по грудень (включно) 2021 року, Ви отримуєте:  
В 2021 році - знижку на участь в заходах АСЕТУ  

В 2022 році - знижку на участь в заходах АСЕТУ та можливість участі в рейтингу АСЕТУ 
Детальна  інформація по телефону:  

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

http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/ 
Вартiсть рiчного внеску в АСЕТУ на 2022 рiк - 300 гривень 

 

 
 

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  за телефоном : 

 (050)9210820 – Анна,  (063)0469944 – Ірина. 

stolucya@ukr.net 

 

Положення є офіційним запрошенням на участь!!! 
До зустрічі на фестивалі !!! 

З повагою та найкращими побажаннями  

Організатори: Анна Сидорчук та Ірина Кукурудзяк 

mailto:stolucya@ukr.net

