
 

АСЕТУ  вводить нову лігу – ПОЧАТКІВЦІ PLUS для стрит дисциплін 

 

Для чого вводиться ліга ПОЧАТКІВЦІ PLUS 

За правилами АСЕТУ танцюрист, по закінченні одного року після першого виступу на заході АСЕТУ автоматично 

переводиться у 2 лігу. 

Такий перехід для деяких танцюристів є надто швидким, і вони не готові змагатися за стандартом, згідно з яким у 

фінал проходять 6-8 учасників і нагороджується медалями лише трійка призерів. 

Танцюючи в лізі ПОЧАТКІВЦІ PLUS дані танцюристи можуть продовжити своє перебування в лояльній конкурсній 

системі, яка за правилами проведення повністю збігається з лігою ПОЧАТКІВЦІ. 

 

Ліга ПОЧАТКІВЦІ PLUS  не будет лінійною. Що це означає? Нагадуємо, в АСЕТУ є лінійний рівень підвищення ліги: 

Старт 

Початківці 

2 ліга 

1 ліга 

Вища ліга 

 

Ліга ПОЧАТКІВЦІ PLUS вводиться як відгалуження між Початківцями та 2 лігою. Це буде виглядати так: 

 

Старт 

Початківці 

 

2 ліга 

1 ліга 

Вища ліга 

 

Ліга ПОЧАТКІВЦІ PLUS створюється для тих танцюристів, які ще не готові (а хтось можливо ще дуже довго не буде 

готовий) до конкурсного процесу змагання з відбірковими турами і тільки одним 1 місцем, одним 2 місцем, одним 3 

місцем. 

 

Хто може танцювати в лізі ПОЧАТКІВЦІ PLUS: 

Танцюристи ліг СТАРТ, ПОЧАТКІВЦІ, 2 ЛІГА 

ПОЧАТКІВЦІ PLUS 



 

Як нараховуватимуться класифікаційні бали в лізі ПОЧАТКІВЦІ PLUS 

Класифікаційні бали в лізі ПОЧАТКІВЦІ PLUS НЕ НАРАХОВУЮТЬСЯ. Тобто танцюрист, який змагається в лізі ПОЧАТКІВЦІ 

PLUS, може перебувати в ній БЕЗСТРОКОВО, тобто хоч всю свою танцювальну кар'єру. За умови, що цей танцюрист не 

змагається у номінаціях 2 ліги, 1 ліги, Вищої ліги, Відкритої Ліги. 

Якщо танцюрист змагається в лізі ПОЧАТКІВЦІ PLUS, а також в номінаціях 2 ліги, 1 ліги, Вищої ліги, Відкритої ліги, то 

класифікаційні бали йому нараховуються згідно правил АСЕТУ, і коли він набере потрібну кількість балів для переходу 

в 1 лігу, він зможе змагатися лише в 1 лізі, Вищій лізі, Відкритій лізі. 

 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ЗМАГАННЯ в лізі ПОЧАТКІВЦІ PLUS  

Такі ж, як і в лізі Початківці (медальний залік): 

Дана категорія проводиться за системою «Золотий», «Срібний», «Бронзовий» фінали. Усі учасники, зареєстровані в 

даній категорії, розпочинають змагання з 1/2 фіналу, далі залежно від кількості учасників поділяються рівномірно на 

«Золотий», «Срібний» або «Золотий», «Срібний», «Бронзовий» фінали. 

Далі «Срібний», «Бронзовий» фінали очікують нагородження, в якому всі учасники будуть нагороджені за 1, 2, 3 місця. 

Ті танцюристи, які пройшли до «Золотого» фіналу, танцюють ще раз. 

Далі чекають нагородження, в якому всі учасники будуть нагороджені за 1, 2, 3 місця. 

За рішенням Головного судді, учасники «Золотого» фіналу можуть не танцювати вдруге. 

За рішенням Головного судді змагання можуть проходити лише один в один тур – «Золотий» фінал. 

Тривалість виступу до 1 хвилини. 

Один вихід, кілька (до 8) учасників у заході. 

Музика організатора. 

Усі учасники нагороджуються за 1, 2, 3 місце пам'ятними медалями та дипломами. 

 

РОЗБЕРЕМО НА ПРИКЛАДІ: 

Танцюрист, після одного року виступів на змаганнях АСЕТУ переведений у 2 лігу. 

У нього є 3 шляхи: 

1. Якщо цей танцюрист ще не готовий до конкурсної системи (яка застосовується у 2 лізі, 1 лізі, Вищій лізі, 

Відкритій лізі), він може продовжувати свою танцювальну кар'єру в лізі ПОЧАТКІВЦІ PLUS. При цьому 

танцюрист не набирає балів для переходу в 1 лігу. Тобто він може перебувати в лізі ПОЧАТКІВЦІ PLUS до того 

моменту, поки не відчує в собі сили змагатися в конкурсній системі (яка застосовується у 2 лізі, 1 лізі, Вищій 

лізі, Відкритій лізі), або він може перебувати в лізі ПОЧАТКІВЦІ PLUS до кінця своєї танцювальної кар'єри. 

 

2. Якщо цей танцюрист ще не повністю готовий до конкурсної системи (яка застосовується у 2 лізі, 1 лізі, Вищій 

лізі, Відкритій лізі), або сумнівається у своїх силах, він може продовжувати свою танцювальну кар'єру в лізі 

ПОЧАТКІВЦІ PLUS, а також брати участь у номінаціях 2 ліги, 1 ліги, Вищої ліги, Відкритої ліги. 

В даному випадку, танцюристу будуть нараховуватися класифікаційні бали за участь у 2 лізі, 1 лізі, Вищій лізі, 

Відкритій лізі, і як тільки він набере необхідну кількість балів для переходу в 1 лігу, він зможе змагатися тільки 

в 1 лізі, Вищій лізі, Відкритій лізі. 

 

3. Якщо цей танцюрист вже повністю готовий до конкурсної системи (яка застосовується у 2 лізі, 1 лізі, Вищій лізі, 

Відкритій лізі), то він бере участь у номінаціях 2 ліги, 1 ліги, Вищої ліги, Відкритої ліги. 

В даному випадку, танцюристу будуть нараховуватися класифікаційні бали за участь у 2 лізі, 1 лізі, Вищій лізі, 

Відкритій лізі, і як тільки він набере необхідну кількість балів для переходу в 1 лігу, він зможе змагатися тільки 

в 1 лізі, Вищій лізі, Відкритій лізі. 

 


