
 
ВГО Асоціація сучасного та естрадного танцю України 

Київське обласне відділення Асоціації сучасного та естрадного танцю України  

Громадське об’єднання «Танцювальний союз «Позитив» 

ФОП Сидорчук А.В. 

CHOREO CONTEST 

«Stolycia grand show» 
19 лютого 2022 р. 

 м.Київ, проспект Любомира Гузара, 1, концертний зал НАУ 
 

НЕЗАЛЕЖНЕ, СПРАВЕДЛИВЕ СУДДІВСТВО 

ШОУКЕЙСИ ВІД ЗІРКОВИХ ХОРЕОГРАФІВ 

ПРОФЕСІЙНЕ СВІТЛО, ЗВУК, LED ЕКРАНИ 

ФОТО, ВІДЕО 
Підписуйся на нашу сторінку в instagram @DUPozitiv  

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 

 

НОМІНАЦІЇ: 

 Street show (hip hop, lite feet, breaking, locking, popping, krump, dancehall, jazz funk, vogue, waacking та 

інші стилі вуличної танцювальної культури) 

 Jazz dance Performance 

 Modern&Contemporary Performance 

 Dance show –  без обмеження танцювального стилю (СТК, Естрадний танець, сценічний бальний, 

дитячий, народний, класичний, танцювальне шоу та ін.) 

 Free category (Fitkid, циркове мистецтво, акробатичний танець, орігінальний жанр) 

 

https://www.instagram.com/dupozitiv/
http://acety.org/
https://www.facebook.com/acety.org/
https://www.instagram.com/acety_family/
http://t.me/acety_family


РІВНІ МАЙСТЕРНОСТІ: 

 Rising – початковий рівень (1-2 рік навчання) 

 Pro – рівень професіоналів 

 Open – відкрита категорія, дозволено приймати участь усім, незалежно від рівня майстерності. 

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД: 

 Solo 

 Duo 

 Trio 

 Mini Team - 4-7 чол. 

 Team – 8 – 15 чол. 

 Mega Team – 16 та більше чол. 
 

ВІКОВІ ГРУПИ: 

SOLO, DUO, TRIO: 

Mini – 5 років та молодше (2017 р.н. та 

молодші) 

Baby – 6-7 років (205-2016 р.н.) 

Kids - 8-11 років (2011-2014 р.н.) 

Juniors – 12-15 років (2007-2010 р.н.) 

Adults – 16 та доросліше (2006 р.н. та 

старші) 

 

TEAM: 

Baby – 7 років та молодше 

Kids - 8-11 років 

Juniors – 12-15 років 

Adults – 16 та доросліше 

Mixed Age_1/Змішаний молодший – до 13 

років включно  

Mixed Age_2/ Змішаний старший – 10 років 

та доросліше 

Mixed all age / Змішаний загальний – без 

обмеження 

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

Дозволена участь у групових постановках танцівників старшої вікової категорії  до 20% від загальної 

кількості учасників групи. 

Організатор залишає право ділити та об’єднувати 

номінації та  вікові групи 

 

НАГОРОДЖЕННЯ: 

ПРИЗЕРИ (1-3 місце) Solo, Duo,Trio – медалями та іменними дипломами 

ФІНАЛІСТИ (4 та наступні місця) Solo, Duo,Trio – іменними дипломами 

ПРИЗЕРИ (1-3 місце) Mini Team, Team, Mega Team – кубком на колектив, 

медалями та іменними дипломами 

ФІНАЛІСТИ (4 та наступні місця) Mini Team, Team, Mega Team – кубком на 

колектив та іменними дипломами 

СУПЕР КУБОК- отримає найрезультативніший колектив  

  



 

Stolycia grand show Solo - отримає кращий виконавець за рішенням 

суддів – фірмовий кубок та грошову премію 2000 грн. 

Stolycia grand show Duo, Trio - отримає кращий виконавець за 

рішенням суддів – фірмовий кубок та грошову премію 3000 грн. 

Stolycia grand show Mini Team, Team, Mega Team - отримає краща 

постановка за рішенням суддів – фірмовий кубок та грошову премію 

5000 грн. 
 

ФІНАНСОВІ УМОВИ: 

СЦЕНІЧНА ФОРМА: ХРОНОМЕТРАЖ НОМЕРА: РОЗМІР ВНЕСКА: 

SOLO  (1 учасник) до 2 хв. 450 грн. 

DUO, TRIO (2-3 учасника) до 2 хв. 400 грн. 

MINI TEAM (4-7 учасників) до 3 хв. 350 грн. 

TEAM (8-15 учасників) до 4 хв. 350 грн. 

MEGA TEAM (16-40 учасників) до 5 хв. 350 грн. 

РЕГІСТРАЦІЯ ПІСЛЯ  10.02  МОЖЛИВА ЗА НАЯВНОСТІ МІСЦЬ ТА  

За УМОВИ СПЛАТКУ ДОДАТКОВО ДЛЯ КОЖНОЇ УЧАСТІ 50 ГРН ДО РОЗМІРУ ВНЕСКА 

Знижка для членів АСЕТУ - 60 грн. 
 

ВХІДНИЙ КВІТОК ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ТА СУПРОВОДЖУЮЩИХ-200 грн. 

(квіток дійсний на весь день фестивалю) 
 

Станьте членом АСЕТУ! 
Отримайте привілеї члена АСЕТУ! 

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

Замовлення нових і продовження вже наявних карт/книжок АСЕТУ здійснюється  
ВИКЛЮЧНО он-лайн до 10 лютого 2022 р 

 

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

При оформленні та оплаті класифікаційної карти після 10 лютого 2022 р  
танцюрист не зможе скористатися знижкою на участь на даному заході. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ: 

 ВИКЛЮЧНО ON-LINE на сайті www.acety.org до 10.02.2022 р. 

 Оплата внеску за участь до 15.02.2022 р. на р/р організаторів  
(для цього потрібно зв’язатися з організаторами) 0509210820 Анна 

 Додати музику в реєстрацію до 10.02.2022 р. 
 

CHOREO CONTEST ПРОВОДИТЬСЯ З ДОТРИМАННЯМ УСІХ  

КАРАНТИННИХ НОРМ !!! 
Організатори: 

+38 (050)9210820 – Анна Сидорчук 
+38 (063)0469944 – Ірина Кукурудзяк 

stolucya@ukr.net 

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

