International Dance Federation

Асоціація сучасного та естрадного танцю України
Танцювальний союз «ПОЗИТИВ»
СПД Сидорчук А.В.

Представляють
IDF INTERNATIONAL RANKING COMPETITION
КУБОК ЄВРОПИ з шоу дисциплін
а також
МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВ
"СТОЛИЦЯ ЗАПРОШУЄ"
Дата: 25-26 січня 2020 р.
Місце проведення : Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, ЦКМ НАУ.
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
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ:
1. Танцювальні стилі фестивалю :
Танцювальне шоу;
Street dance show (сучасний спортивний танець);
Сучасний естрадний танець;
Народний танець;
Класичний танець;
Jazz, modern, contemporary;
Вільна танцювальна категорія (СТК);
Оригінальний жанр;
Імпровізація contemporary.
2. Вікові групи Фестивалю :
Беби (2015 і молодше)
Діти (2013 - 2014 г.р.);
Ювенали (2009 - 2012 г.р.);
Юніори (2005 - 2008 г.р.);
Дорослі (2004 г.р. і старше);
Змішана вікова категорія (категорія, в якій представлені танцюристи різних вікових
груп)

Вікова група колективу визначається по старшому танцюристу колективу. Дозволено
перевищення за віком до 10% від загального числа учасників (наприклад, колектив з
20 юніорів може мати у своєму складі 2 дорослих і виступати у віковій групі
"юніори").
3. Кількісний склад учасників Фестивалю :
соло (1 учасник);
дует або пара (2 учасники);
мала група (3-7 учасників);
формейшн (8-24 учасники);
продакшн (25 і більше учасників).
4. Тривалість композиції :
соло, дует/пара - до 2: 00 хв.
мала група - до 3: 00 хв.
формейшн - до 4: 00 хв.
продакшн - до 5: 00 хв.
5. Ліги Міжнародного фестивалю "СТОЛИЦЯ ЗАПРОШУЄ"
Відкрита ліга
Ліга початкової майстерності
Що таке Ліга початкової майстерності? До ліги початкової 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.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ КУБКУ ЄВРОПИ ПО ТАНЦЮВАЛЬНОМУ ШОУ:
КУБОК ЄВРОПИ по танцювальному шоу проводиться в суворій відповідності з
правилами IDF
Офіційний сайт IDF http://www.idfdance.com/eng/pages/rules (оригінал)
1. Танцювальні стилі Кубку Європи :
Dance show;
Fit Kid (Free show);
Fantasy;
Folk;
Free Dance Category.
2. Вікові групи:
Міні (2011 р.р. і молодше)
Юси (2007 р.р. - 2010 р.р.)
Юніори (2004 р.р. - 2006 р.р.)
Дорослі (2003 р.р. і старше)
Вікова група колективу визначається по старшому танцюристові колективу, за
винятком категорії міні в малих групах, формейшн, продакшн дозволяється участь
одного танцюриста віком 10 років

Велике прохання до керівників врахувати цей пункт при підготовці танцювальних
номерів.
3. Кількісний склад учасників Кубку Європи :
соло (1 учасник);
дует або пара (2 учасники);
мала група (3-7 учасників);
формейшн (8-24 учасники);
продакшн (25 і більше учасників).
4. Ліги КУБКУ ЄВРОПИ
Відкрита ліга
5. Обмеження часу для номінацій КУБКУ ЄВРОПИ :
6.
Обмеження часу для
Fantasy:

Обмеження часу для
Dance Show, Fit-Kid, Folk, Free Dance Category

На один номер для соло 1.15 - 1.45 хвилин;
для дуетів/пар 1.30 - 2.00 хвилин;
для малих групп 2.00 - 2.30 хвилин;
для формейшнів 2.30 - 4.00 хвилин;
для продакшнів 3.00 - 5.00 хвилин.

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 формейшнів 2.30 - 4.00 хвилин;
для продакшнів 3.00 - 5.00 хвилин.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УСІХ УЧАСНИКІВ:
Умови проведення :
Суддівська колегія фестивалю і Кубку Європи : запрошені представники IDF, АСЕТУ,
відомі хореографи.
Музичний супровід для усіх виконавців висилати до 20 січня на stolucya@ukr.net
Розмір танцювального майданчика не менше 10×12 м.
Реєстрація:


Попередня реєстрація ВИКЛЮЧНО до 14-00 20.01.2020 на сайті
http://acety.org/online_reg/
 Заявки в довільній формі, а також по телефону розглядатися не будуть!

Реєстрація проводиться тільки керівником або представником
танцювального колективу.
 Підтвердження он-лайн реєстрації до 23.01.2020 (запит до організаторів)

Фінансові умови:
Усі витрати по організації фестивалю і Кубку Європи здійснюються за рахунок
організаційних, спонсорських і благодійних внесків.
Для Дійсних членів АСЕТУ :
Соло - 400 грн. з кожного учасника за програму (танець),
Дует/пара - 300 грн. з кожного учасника за програму (танець),
Мала група, формейшн, продакшн - 250 грн. з кожного учасника за програму (танець),
Для інших танцюристів:
Соло - 450 грн. з кожного учасника за програму (танець)
Дует/пара - 350 грн. з кожного учасника за програму (танець),

Мала група, формейшн, продакшн - 300 грн. з кожного учасника за програму (танець).
Реєстрація танцюристів проводиться виключно тренером або представником
танцювального колективу за наявності класифікаційної карти/книжки дійсного або
асоціативного члена будь-якої танцювальної всеукраїнської організації з сучасних і
естрадних танцiв, офіційно зареєстрованої в Міністерстві Юстиції України, дійсної на
2020 рік (наявність оригіналу або завіреної ксерокопії свідоцтва про народження або
паспорта обов'язково). А також за наявності оригіналу паспорта або свідоцтва про
народження (для танцюристів, що не є членом жодної з танцювальних організацій).
Якщо танцюрист, тренер, керівник хоче стати членом АСЕТУ і отримати
класифікаційну карту члена АСЕТУ, він може звернутися за телефоном 099-7000-337
(офіс-менеджер АСЕТУ) або електронною адресою: acetyoffice@gmail.com, для
отримання повної інформації або за посиланням
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Увага!!! Замовлення нових і продовження вже наявних карт АСЕТУ здійснюється
ВИКЛЮЧНО он-лайн. Для отримання повної інформації пройдіть за посиланням
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
Оформлення карт на заході здiйснюватись не буде!!!
Права на відео зйомку належать АСЕТУ і організаторові (Рішення Президії АСЕТУ
№12).
Для керівників, тренерів з каталогу АСЕТУ (згідно з "Посвідченням тренера", дійсним на
2020 рік) вхід на заходи АСTТУ без оплати.
Для тренерів, що не мають Посвідчення тренера АСTТУ, але що зареєстрували на цей
захід хоч би одного свого танцюриста вхід на Фестиваль і Кубок Європи без оплати.
Вхідний квиток для глядачів і супроводжуючих - 150 гривен на один день.
Керівникам донести до відома батьків про те, що вхід на усі заходи для них платний
Організатори рекомендують усім танцюристам мати медичну страховку, дійсну на дати
проведення заходу.
Нагородження:
- Кожному учаснику медаль «За участь»
- Нагородження учасників фестивалю :
Соло, уети/пари - лауреати 1-3 ступеня - нагороджуються медалями і дипломами;
Соло, дуети/пари - дипломанти 1-3 ступеня - нагороджуються дипломами.
Малі групи, формейшн, продакшн - лауреати 1-3 ступеня - кубок на колектив, диплом.
Малі групи, формейшн, продакшн - дипломанти 1-3 ступеня - диплом.
Всі фіналісти нагороджуються дипломами.
- Нагородження учасників Кубок Європи по танцювальному шоу:
Соло, дуети/пари :
1 місце - нагороджуються кубками, дипломами, сувенірною продукцією;
2, 3 місце - медалями, дипломами, сувенірною продукцією,
Малі групи, формейшн, продакшн за 1-3 місце - кубок на колектив, диплом.
Всі фіналісти нагороджуються дипломами.
- Окрім цього, організатори заснували спеціальні грошові призи:
Гран-прі 5000 грн. (формейшн)- за рішенням журі

Гран-прі 1000 грн. (соло/дует)- за рішення журі
STREET DANCE SHOW ФОРМЕЙШН змішана вікова категорія-5000грн.
(за умови участі не менш 6 команд)
BEST SHOW ФОРМЕЙШН змішана вікова категорія-5000грн.
(за умови участі не менш 6 команд)
BEST SHOW ПРОДАКШН змішана вікова категорія-10000грн.
(за умови участі не менш 6 команд)
"наймасовіший колектив" - Фірмовий кубок і сертифікати;
"найрезультативніший" - Фірмовий кубок і сертифікати.
За рішенням журі Гран-прі і спеціальні призи можуть не присуджуватися.
Положення є офіційним запрошенням на участь в
Кубку Європи по шоу дисциплінам
і Міжнародному фестивалі мистецтв "Столиця запрошує".
Детальна інформація тут:
Офіційний сайт АСЕТУ : www.acety.org
Офіційна група https://www.facebook.com/groups/1098650980147967/
Інформаційний партнер події : www.festivalinfo.cool
FESTIVALINFO ФОТО&ВІДЕО СУПРОВІД ПОДІЙ
До зустрічі на Кубку Європи і Міжнародному фестивалі!!!
З повагою і найкращими побажаннями
Організатори: Анна Сидорчук і Ірина Кукурудзяк
За додатковою інформацією звертайтеся по тел.:
+38 (050) 9210820 -Анна,
+38 (096) 978 34 64, +38 (063) 0469944 - Ірина.
e-mail: stolucya@ukr.net

