
 
  

Асоціація сучасного та естрадного танцю України 
Київське обласне відділення Асоціації сучасного та естрадного танцю України  

Танцювальний союз «Позитив» 
Запрошують Вас прийняти участь  

у всеукраїнських змаганнях з сучасних танців та хореографічному фестивалі 
 

 

Дати проведення: 5 лютого 2023 р. 
Місце проведення: м.Київ, Проспект Перемоги, 112, центр культури 
"Святошин" 
Організатори: ВГО «АСЕТУ», КОВ ВГО «АСЕТУ», «Танцювальний союз 
«Позитив», Ірина Кукурудзяк та Анна Сидорчук 
Web- підтримка: www.aсety.org 
Facebook - www.facebook.com/acety.org/ 
Instagram - https://www.instagram.com/acety_family/ 
Telegram - http://t.me/acety_family  
Професійна фото та відео зйомка від компанії Bravo media support 
Умови участі в змаганнях  

Реєстрація: 

 Он-лайн реєстрація до 14-00  30.01.2023 року на сайті www.acety.org 

 Підтвердження реєстрації та сплата внесків за участь усіх колективів 
обов’язкова до 2.02.2023.  
Для цього звертайтесь за телефоном +38 050 921 08 20 (Анна) 

  

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


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 20 ciчня 2023 р 

Оформлення карт / книжок на заході проводитися не буде !!! 
При оформленні та оплаті класифікаційної карти  

після 20 сiчня 2023 р  
танцюрист не зможе скористатися знижкою на участь  

на даному заході. 
 

Номінації СТРІТ дисциплін: 
Hip-Hop  
House 
Jazz-Funk  
Dance Pop  
Dancehall  
Disco 
Disco Slow  

Lyrical dance  
Disco-Freestyle  
Waacking 
Vogue 
Techno  
К-POP, постановки 
Shuffle 

Locking  
Breaking  
Street dance show 
Contemporary 
імпровізація 
Best Show 
MATМ

 
 

Номінації ШОУ дисциплін 
Dance show (танцювальне шоу); 
Street show (Hip-hop, house, jazz funk, dancehall, 

locking, waacking, dance pop ); 
Сучасний естрадний танець; 
Фольк (народна хореографія); 
Джаз;  
Модерн; 
Contemporary dance; 
Імпровізація; 
Вільна танцювальна категорія (ВТК); 
Fantasy чи Fit Kid; 
Free show; 
BEST SHOW, формейшн (грошова винагорода) 

 

*Вікові групи АСЕТУ на 2023 рік: 
 Бебі (2018 та молодше); 
 Діти (2016 – 2017 рр. н.); 
 Ювенали 1 (2014 – 2015 рр. н.); 
 Ювенали 2 (2012 – 2013 рр. н.); 
 Юніори 1 (2010– 2011 рр. н.); 
 Юніори 2 (2008 – 2009 рр. н.); 
 Дорослі (2007 р. н. та доросліше). 
*Вікова категорія в малих групах, формейшнах та продакшнах визначається по 

найдорослішому танцюристу.  Увага! Дозволяється перевищення по віку  на 20% від  
загальної кількості  учасників номеру. 
Вікова категорія визначається по року народження, а не по даті народження!!! 
 

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


Кількісний склад: 
Соло (1 учасник); 
Дует/пара (2 учасника); 
Трiо (3 учасника); 
Мала група (4-7 учасників); 
Формейшн (8-24 учасників); 
Продакшн (25 учасників та більше)  

Ліги 
 Старт (Дебют) 
 Початківці 
 2 ліга 
 1 ліга 
 Вища ліга 
 Відкрита ліга

 
Тривалість композиції: 

 
Кількісний склад  

 
Музичний супровід  

 
Хронометраж 
виступів 

Соло  Попередні тури і фінал: музика організатора. до 1 хвилини 
Дуэт/Пара Попередні тури і фінал: музика організатора. до 1 хвилини 
Трiо  
 

Попередні тури і фінал - СВОЯ МУЗИКА; 
Якщо трiо не має своєї музики, використовується 
музика організатора. 

до 1.5 хвилин 
 

Трiо синхронний 
танець   

Попередні тури і фінал - СВОЯ МУЗИКА; 
Якщо трiо не має своєї музики, використовується 
музика організатора. 

до 1 хвилин 
 

Мала група  
 

Попередні тури і фінал - СВОЯ МУЗИКА; 
Якщо мала група не має своєї музики, 
використовується музика організатора. 

до 2 хвилин 
 

Мала група 
синхронний 
танець   

Попередні тури і фінал - СВОЯ МУЗИКА; 
Якщо мала група не має своєї музики, 
використовується музика організатора. 

до 1 хвилини 

Формейшн  
 

Попередні тури і фінал - СВОЯ МУЗИКА; 
Якщо формейшн не має своєї музики, 
використовується музика організатора. 

до 4 хвилин 

Формейшн 
синхронний 
танець  

Попередні тури і фінал - СВОЯ МУЗИКА; 
Якщо формейшн не має своєї музики, 
використовується музика організатора. 

до 2 хвилин 

Продакшн  
 

Попередні тури і фінал: - СВОЯ МУЗИКА; 
Якщо продакшн не має своєї музики, 
використовується музика організатора. 

до 4 хвилин 

Продакшн 
синхронний 
танець  

Попередні тури і фінал - СВОЯ МУЗИКА; Якщо 
формейшн не має своєї музики, використовується 
музика організатора. 

до 2 хвилин 

 
Номінації ШОУ дисциплін 

 
Кількісний 

склад 
Тривалість 
композиції 

Fantasy 

Тривалість 
композиції 
Free show 

Тривалість 
композиції 

Ліги 

Соло (1 уч.); 
Дует/пара(2 уч.); 
Тріо (3 уч); 
Група (4-7 уч.); 
Формейшн (8-24уч.); 
Продакшн (25 уч. +) 

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 
майстерност
і 
 
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 дійсних членів 

АСЕТУ 
Для інших учасників 

Для стріт дисциплін   
Ліга Старт 250 250 
Соло, дует/пара, тріо 300 360 
Для Шоу дисциплін   
Ліга початкової 
майстерності-  Соло, 
дует/пара, тріо 

350 410 

Соло, дует/пара, тріо 
відкритих ліг 

400 460 

Для всіх дисциплін   
Мала  група 280 340 
Формейшн, продакшн 250 310 
MATM, Імпровізація, під 
музику організатора 

250 310 

Вхідний квиток для супроводжуючих та глядачів: 200 грн. на день. 
Дітям до 10 років – 50 грн.  Дітям до 5 років, вхід безкоштовний.  

 Для керівників та тренерів танцювальних колективів вхід на змагання 
 по попередній заяві безкоштовний. 

Нагородження: 
 Учасники змагань категорій «Старт» — всi учасники нагороджуються 

дипломами та медалями. 
 Учасники змагань категорій «Початківці» будуть розділені на «Золотий», 

«Срібний» та «Бронзовий» фінали. Всi учасники нагороджуються 
дипломами та 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, медалями та кубком, 
фіналісти – дипломами. 

Переможці (1 місце) категорій ДОРОСЛІ відкритої ліги
Hip-Hop дівчата; 
Hip-Hop хлопці; 

Jazz-funk дівчата; 
Disco дівчата; 

Waacking дівчата. 
Будуть нагороджені грошовою премією, в розмірі 500 грн.  

(за умови участі в номінації не менше 6 чоловік)
  

 
 



MATМ  та Contemporary імпровізація 
ДРЕС-КОД: ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ ОДЯГ   

будуть нагороджені грошовою премією, в розмірі 1000 грн  
(за умови участі в номінації не менше 6 чоловік)

  
Змішана вікова категорія 

 Best Show формейшн-5000 грн. 

 
Змішана вікова категорія  

Best Show продакшн-10000 грн. 
(за умови участі в номінації не менше 6 учасників)

  
 

Нагородження учасників Шоу дисциплін: 
 Переможці визначаються в кожній віковій категорії по кожній 

номінації. 
Відкрита ліга: 

 Соло/дуети/тріо: лауреати 1-3 степеню нагороджуються іменними 
дипломами та медалями, дипломанти - іменними дипломами. 

 Мала група, формейшн, продакшн: 
лауреати – кубком на колектив, іменними дипломами, медалями 
дипломанти - іменними дипломами. 
 
Ліга початковоі майстерності: 
Нагороджуються виключно фіналісти. Танцюристи, які зайняли 1-3 місце, 
отримують диплом фіналіста Ліги початкової майстерності з вказівкою за 1-3 
місце і більш бюджетну нагороджувану продукцію ніж танцюристи відкритої 
ліги. 

 Соло/дуети/тріо: за 1-3 місце нагороджуються іменними дипломами 
та медалями, дипломанти - іменними дипломами. 

 Мала група, формейшн, продакшн: за 1-3 місце нагороджуються 
кубком на колектив, іменними дипломами. 

 Всі фіналісти нагороджуються дипломами 
 
 

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

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

 

До зустрічі на змаганнях!!! 

Довідки за тел.: 050 921 08 20– Анна,  

063 046 99 44 – Ірина 

stolucya@ukr.net 

З повагою та найкращими побажаннями 

Організатори: Анна Сидорчук та Ірина Кукурудзяк 


