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 Призери "Мала група" та "Формейшн"
отримують кубок на колектив + медаль та диплом кожному учаснику групи

всі фіналісти нагороджуються дипломами
 

Номінація "АLL✩RAQS"
 1 місце- 1500 грн. 2 місце -1000 грн. 3 місце - 500 грн.

грошові призи передбачені за умови 10 та більше учасників
фіналісти нагороджуються дипломами та сувенірами

 

Призери  Solо Duo Trio  
1 ліги, 2 ліги, Вищої ліги,  Відкритої ліги, Любителі та Професіонали  

нагороджуються медалями, фіналісти - дипломами
 

Всі учасники  категорії  "Початківці" 
 нагороджуються медалями та дипломами

 

        Кубок Аліси Гурової
отримає танцювальний номер номінації Tribal Fusion 

який особливо сподобається Алісі 
 

Кубок Катерини Патоки
отримає танцювальний номер який захопить Катерину

 

 Кубок  "The BEST CLUB SSL-2022"
отримає танцювальний колектив 

у якого  найбiльш  результативна команда танцюристів
При підрахунку результатів не враховуються  участі в лізі  "ПОЧАТКіВЦі"

Професійні судді ЛПСТ, УАВСТ,  зірки танцю і топ-хореографи України

Підписуйся на сторінку Чемпіонату ЛПСТ АСЕТУ  

Instagram  @ssl_212  та будь в курсі line up

Line Up | склад суддів

Awards | нагородження

   Pro DANCE FLOOR | Pro SOUND | Pro LIGHT    

 |  UF простір нереальної реальності  

Conditions | умови
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Організаційні внески:
 

для учасників - членів ЛПСТ АСЕТУ, АСЕТУ, МАРКС, УАВСТ
Всеукраїнський конкурс виконавців східного танцю 

"Super Star Legendary -2022"
 

 Ліга «Початківці» Соло – 250 грн. з учасника за програму (танець)
 Ліга «Друга» Соло – 270 грн. з учасника за програму (танець)
 Ліга «Перша» Соло – 290 грн. з учасника за програму (танець)
 Дует/Тріо  (2 ліга) – 250 грн. з учасника за програму (танець)

 Малі групи, Формейшн, Продакшн  (2 ліга) – 230 грн. 
з учасника  за програму (танець)

 

Чемпіонат ЛПСТ АСЕТУ -2022
 Ліга «Вища», «Любителі», «Професіонали» 

Соло – 310 грн. з учасника за програму (танець)
Номінація "АLL✩RAQS" -400 грн. з учасника за всі танці

 Дует / Тріо (відкрита ліга) – 270 грн. з учасника за програму (танець)
 Малі групи, Формейшн, Продакшн (відкрита ліга) – 250 грн. 

з учасника  за програму (танець)
 

Внески з учасників
які не є членами  ЛПСТ АСЕТУ, АСЕТУ, МАРКС, УАВСТ 

+ 60 грн. за програму (танець)
 

 конкурс SSL-2022  відбудеться без глядачів
Квитки для супроводжуючих будуть надані лише для батьків учасників SSL-2022

Продажу квитків для супроводжуючих на місці в день виступу не буде!

Квитки для супроводжуючих замовляє та отримує 
керівник коллективу/тренер

 

Вхідний квиток для  супроводжуючих: 200 грн.
 

Якщо танцівниця бере участь  в 8 та більше номінаціях конкурсу,  то вона
отримує  один  безкоштовний квиток для свого батька/матері

 

Дітям до 5 років - вхідний квиток у подарунок
Дітям від 6 до 11 років - вхідний квиток 100 грн.

Financial conditions |  Фінансові умови

на один день змагань



Шановні керівники колективів! 
Без завантаженої вчасно в он-лайн реєстрацію фонограми

 реєстрація учасників конкурсу вважається недійсною 
такі учасники підлягають дискваліфікації 

без права повернення внеску за участь.
 

Учасниці  конкурсу зобов'язані мати при собі 
копію музичного супроводу в форматі MP3 на flash-носії 

підписану згідно своєї он-лайн реєстрації

 on-line реєстрація 

Реєстрація учасників 
On-line на сайті ЛПСТ АСЕТУ

до 12 березня  (субота)  19.00 

Якщо керівник танц. колективу хоче отримати
стартові номери та вхідні квитки для учасниць

 у день виступу, то ось як це можна зробити:
 

Спочатку керівник танц. колективу  проходить  он-лайн реєстрацію 
і вислає реєстратору Світлані Петровській (099) 706-83-23   

     А) скановані копії свідоцтв про народження / паспортів
Б) запит на отримання реквізитів для оплати

В)  Оплачує 100%  організаційного внеску
до 18 березня (13.00)  за безготівковим розрахунком 

 Г) Керівник коллективу отримує номери 
та безкоштовні вхідні квитки для учасників  в день виступу

підтвердження реєстрації

Реєстрація з отриманням стартових номерів для колективів Запоріжжя
буде проводитись тренером або представником клубу

 19 березня  (субота) з 10.00 до 15.00
за адресою:  ПК «Металургів», вул. Незалежної України, 17

Музичний супровід номера 

Музика учасників завантажується керівником  танц.
коллективу до 17 березня 2022

в On-line реєстрації на сайті ЛПВТ АСЕТУ 
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Для танцівниць які мають  4 участі в конкурсі (і більше) 
знижка на майстер-класи - 30%

Для тренерів/танцівниць - членів ЛПСТ АСЕТУ, МАРКС 
знижка на майстер-класи - 20%

 

Знижки можуть додаватись  
і в загальній сумі скласти 50% !

Майстер-класи SSL

10.00 – 12.00 МК від Аліси Гурової (Київ)
           Тема Майстер-класу: Ізоляція ( для всіх рівнів )

 участь в майстер-класі: 900 грн.
 

12.30 – 13.45 МК від Катерини Патоки (Миколаїв)
Тема Майстер-класу: техніка роботи животом 

 +цікава дрібна техніка 
 участь в майстер-класі: 900 грн.

Попередні заявки на участь у майстер-класах
приймаються по 18 березня 2022

Індивідуальні заняття 
  з Катериною Патокою, Алісою Гуровою, Шагане  – 800 грн. за годину

Дата: 19 березня 2022 (субота)
Місце: ПК «Металургів»

 вул. Незалежної України, 17

https://www.facebook.com/FedoretsLudmila


Сценічні форми |Ліги 

Номінації 

Номінація "АLL✩RAQS" 

Management SSL-2022

вікові категорії

Music and timing

Як стати членом ЛПСТ
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 Реєстрація на майстер-класи
та індивідуальні заняття:
 Рекомендації щодо поселення в Запоріжжі:

 Людмила (099) 126-5-202   
             (068) 912-15-29 

Оформлення карт ЛПВТ АСЕТУ 
для пільгової участі в конкурсі та МК:
 Офіс-менеджер АСЕТУ Олена (099) 7000-337
                                                                            понеділок-п’ятниця  з 9.00 до 17.00  

 

  У Вас є запитання?

Організаційний комітет

 із задоволенням допоможе Вам!

Питання по реєстрації на конкурс : 
Світлана  (066) 706-83-23     
                   (096) 908-20-38

Загальні питання:
Координатор DLL#21
Володимир Мосійчук (098) 002-08-65  

Оргкомітет працює з понеділка по п’ятницю  9.00 - 19.00

Замовлення нових та продовження вже наявних карт АСЕТУ 
здійснюється  он-лайн  до  4 березня 2022 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008719143360
https://www.facebook.com/FedoretsLudmila
mailto:acetyoffice@gmail.com
https://www.facebook.com/vladimir.mosiychuk


До зустрічі в Запоріжжі!

Web-підтримка АСЕТУ

 інструкція по завантаженню  
музики на сайті ЛПВТ 

Довідкова інформація 

Проведення заходу
у відповідності до вимог
МОЗ України по covid 19  

Загальні умови для учасників
   і супроводжуючих осіб

Довідкова інформація 
для гостей Запоріжжя

 Поселення в Запоріжжі 

Офіційний сайт АСЕТУ 

 АСЕТУ в  Instagram 

АСЕТУ в Telegram 

АСЕТУ в Facebook 

 Інструкція on-line реєстрації 
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