
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ШОУ 03.04..2023 

 

ЖДЕМ ВАС С РАДОСТЬЮ!!! 

 

           
 

Асоціація сучасного та естрадного танцю України 

Ексклюзивний представник в Україні 

International Dance Federation (IDF) 

Одеське обласне відділення Асоціації сучасного та естрадного танцю України 

Танцювально-вокальний центр «Штаб-квартира» 

ФОП Ільїн А.С. 

 

Презентують  

Чемпіонат України 

з шоу-дисциплін 
відбірковий на Чемпіонат Світу 2023 (Lithuania, 24-28.05.2023) 

а також міжнародний танцювальний 

фестиваль 

"Grand Prix of Ukraine" 
 

Дата: 

                        09 квітня 2023 р. 

Місце проведення: 

Україна, Одеса, мережа залів готелю «Гагарін», Гагарінське Плато, 5Б 

Офіційний сайт АСЕТУ  

http://acety.org/  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ: 

 
Чемпіонат України з танцювального шоу проводиться у суворій відповідності до правил IDF:  

 

Офіційний сайт IDF https://www.idfchampion.com/rules  (оригінал) 

Офіційний сайт АСЕТУ http://acety.org/idf/pravila-idf/  

 

Номінації Чемпіонату України: 

Dance show Jazz & Classical Ballet 

Dance show Contemporary & Modern Dance 

Fantasy 

Folk Dance 

http://acety.org/
https://www.idfchampion.com/rules
http://acety.org/idf/pravila-idf/


ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ШОУ 03.04..2023 

 

ЖДЕМ ВАС С РАДОСТЬЮ!!! 

 

Free Show 

Free Dance Category 

Boogie Woogie 

Caribbean Dance 

Musical 

Tap Dance 

Twist 

 
 

Вікові групи: 

 

Міні 2014 р.н.і молодше  

Юси 2010 р.н.-2013 р.н.  

Юніори 2007 р.н.-2009 р.н.  

Дорослі 2006 р.н.і старше. 

 

У всіх групових номінаціях можливе перевищення віком до 20%.  

УВАГА!!! На Чемпіонаті світу, це правило не діятиме!!! 
Велике прохання до керівників зважити на цей пункт у підготовці танцювальних номерів.  

 

Кількісний склад: 

соло (1 учасник); 

дует (2 учасники); 

пара (2 учасники); 

мала група (3-7 учасників); 

формейшн (8-24 учасників); 

продакшн (25 та більше учасників). 

 

Обмеження часу: 

для всіх номінацій з хореографії на Чемпіонаті України за правилами IDF: 

Офіційний сайт IDF https://www.idfchampion.com/rules  (оригінал) 

Офіційний сайт АСЕТ http://acety.org/idf/pravila-idf/  
 

- соло - 1’15” – 1’45” 

- дует/пара - 1'30” – 2'00” 

- мала група – 2’00” – 2’30” 

- формейшн – 2’30” – 4’00” 

- продакшн – 3’00” – 5’00” 

 
 

https://www.idfchampion.com/rules
http://acety.org/idf/pravila-idf/
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ: 

Номінації фестивалю "Grand Prix of Ukraine" за правилами АСЕТУ 

Танцювальне шоу 

Сучасний естрадний танець; 

Контемпорарі (імпровізація) 

Latin Show 

Дитячий танець 

Street dance show (сучасний спортивний танець) 

СТК 

МАТМ (New!!!) 
 

Вікові групи: 

ювенали (2012 р.н. та молодше); 

юніори (2011-2008 р.н.); 

дорослі (2004 р.н. та старше). 
 

Вікова група колективу визначається за старшим танцюристом колективу. Дозволено перевищення 

за віком для 20% від загальної кількості учасників (наприклад, колектив із 20 юніорів може мати у 

своєму складі 4 дорослих та виступати у віковій групі «юніори»).  

 

Кількісний склад: 

соло (1 учасник); 

дует (2 учасники); 

пара (2 учасники); 

мала група (3-7 учасників); 

формейшн (8-24 учасників); 

продакшн (25 та більше учасників). 

 

Обмеження часу 

для всіх номінацій з хореографії на фестивалі Grand Prix of Ukraine — на один номер: соло та дуети – 

не більше 2-х хвилин, мала група – не більше 3-х хвилин, формейшн, продакшн – не більше 4 хвилин. 

 

Ліги Міжнародного фестивалю "GRAND-PRIX of UKRAINE - 2023" 

 

Відкрита ліга 

Ліга початкової майстерності 

 

Що таке Ліга початкової майстерності? 

 

До лізи початкової майстерності можна допускати танцюристів, які раніше не ставали лауреатами чи 

володарями Гран-Прі на будь-яких заходах. Відповідальність за недостовірну інформацію несе керівник 

колективу. Якщо керівник зареєстрував досвідченого танцюриста, який раніше ставав лауреатом або 

власником Гран-Прі на будь-яких заходах, у лігу початкової майстерності, танцюрист буде 

дискваліфікований. 

Нагородження Ліги початкової майстерності: 

нагороджуються виключно фіналісти. 

Танцюристи, які посіли 1-3 місце, отримують диплом фіналіста Ліги початкової майстерності із 

зазначенням за 1-3 місце та більш бюджетну нагородну продукцію, ніж танцюристи Відкритої ліги. 

Танцюристи, які посіли 4 і далі місце, одержують диплом фіналіста Ліги початкової майстерності без 

вказівки місця. 
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УВАГА!!! 

НОВА КАТЕГОРІЯ ТУРНІРУ! 

 

MATM - Me Against the Music 

 

МАТМ - Я проти музики. Ідея цієї номінації в тому, що учасники змагаються під незвичну для себе 

музику. Це можуть бути популярні треки минулих років, музика з кінофільмів, мультфільмів, 

комп'ютерних ігор і все, що завгодно. 

 

Сенс виступу полягає в емоційній подачі себе глядачам та суддям. Цікаве обігравання музики є 

обов'язковим. Сміх у залі вітається. 

 

Виконання може включати будь-які хореографічні техніки, будь-яких танцювальних напрямків. 
 

Одна вікова категорія, соло. 

У відбіркових турах, включаючи півфінал, танцюристи виступають по кілька людей у заході. У 

фіналі по одному. Загальна тривалість музики 1 хвилина. Музика організатора. 

 

Переможці та Призери нагороджуються медалями та дипломами. 

Фіналісти нагороджуються дипломами. 
 

Загальні умови проведення всіх учасників: 

Суддівська колегія фестивалю формується виключно із незалежних високопрофесійних фахівців. 

 

Музичний супровід для всіх виконавців виключно на Flash-носіях (флешка). 
УВАГА!!! У ФОРМАТІ МР3! 

Розмір танцювального майданчика не менше 10х12 м. Покриття - сценічний лінолеум або ламінат. 

Порядок та строки реєстрації: 

Попередня заявка на участь від колективу має бути у розпорядженні організаторів фестивалю не пізніше 

24 години 31 березня 2023 р. 
РЕЄСТРАЦІЯ ВИКЛЮЧНО on-line на сайті АСЕТУ http://acety.org/registracia/#headline  

 
 

Реєстрація танцюристів проводиться виключно тренером або представником колективу за наявності 

класифікаційної картки/книжки дійсного або асоціативного члена будь-якої танцювальної всеукраїнської 

організації з сучасних та естрадних танців, офіційно зареєстрованої в Міністерстві Юстиції України, 

дійсній на 2023 рік (наявність оригіналу або засвідченої ксерокопії свідоцтва обов'язково). А також за 

наявності оригіналу паспорта або свідоцтва про народження (для танцюристів, які не є членом жодної 

танцювальної організації). 

 

 Якщо танцюрист, тренер, керівник хоче стати членом АСЕТУ та отримати класифікаційну картку 

члена АСЕТУ, він може звернутися за телефоном 099-7000-337 або електронною адресою: 

acetyoffice@gmail.com для отримання повної інформації. 

 

   NEW! Замовлення нових та продовження вже наявних карток/книжок АСЕТУ здійснюється 

ВИКЛЮЧНО он-лайн. Заявку на оформлення/продовження карток/книжок АСЕТУ необхідно 

надіслати не пізніше 25 березня 2023 року. Для отримання повної інформації пройдіть за 

посиланням 

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

Оформлення карток на заході проводитися не буде! 

http://acety.org/registracia/#headline
http://acety.org/acety/kak-stat-chlenom-ACETY/
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 Для керівників, тренерів з каталогу АСЕТУ згідно з «Посвідченням тренера», дійсним на 2023 рік 

вхід на заходи АСЕТУ без оплати. Для тренерів, які не мають посвідчення тренера АСЕТУ, але 

зареєстрували на цей захід хоча б одного свого танцюриста вхід на Фестиваль/Чемпіонат без оплати. 
 

Фінансові умови: 

Усі витрати на організацію Чемпіонату України та фестивалю здійснюються за рахунок організаційних 

внесків. 

Організаційний внесок: 

Для Дійсних членів АСЕТУ: 

      соло, дует/пара – 400 гривень з особи за номінацію (танець); 

      мала група, формейшн, продакшн - 300 гривень з особи за номінацію (танець); 
 
 
 
 

Для інших танцюристів, які не є членами жодної організації: 

      соло, дует/пара - 460 гривень з особи за номінацію (танець); 

      мала група, формейшн, продакшн - 360 гривень з особи за номінацію (танець); 
 
 

Вхід для глядачів та супроводжуючих (у тому числі й батьків) – 200 гривень на весь день. 

Дитячий вхідний квиток (дітям до 10 років включно) – 50 гривень на весь день.  

(Дитячі квитки продаються за поданням свідоцтва про народження або іншого документа, що 

засвідчує особу та вік). 
 (Керівникам донести до відома батьків про те, що вхід на всі заходи для них платний!) 

Усі учасники та глядачі (включаючи батьків та тренерський склад) змагань зобов'язані носити 

контрольні браслети протягом усіх днів виступів 

Витрати на відрядження за рахунок командуючих організацій. Якщо вам потрібні звітні документи, 

запрошення або листи подяки, іменні запрошення та інші документи, прохання завчасно повідомити 

організаторів. 

Зустріч, проживання та харчування: 

Оргкомітет займається організацією зустрічі, розселення учасників за попередніми заявками. Заявка на 

проживання, зустріч має бути подана до 24 години 31 березня 2023 р. 

Поселення: санаторії, готелі, будинки та бази відпочинку: номери зі зручностями, номери без зручностей. 

З питань проживання звертайтесь за телефоном: 

+380677929140. 

Ми підберемо для Вашої групи найоптимальніші варіанти проживання. 

Кількість дешевих місць обмежена! 

 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ: 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ: 

Нагородження учасників Чемпіонату України: 

Переможці визначаються у кожній віковій групі за кожною номінацією: 

Учасники, які посіли 4 – 6 місце, отримують диплом турніру та звання 

"Фіналіст Чемпіонату України". 

Учасники (соло, дуети), які посіли 2 – 3 місце, отримують диплом турніру, медаль та звання 

"Призер Чемпіонату України". 

Учасники (соло, дуети), які посіли 1-е місце, отримують диплом турніру, медаль та звання 

"Чемпіон України". 

Учасники (малі групи, формейшн, продакшн), які посіли 2 – 3 місце, отримують диплом турніру, медалі 

та дипломи кожному учаснику, кубок та звання «Призер Чемпіонату України» 

.Учасники (малі групи, формейшн, продакшн), які посіли 1-е місце, отримують диплом турніру, медалі та 

дипломи кожному учаснику, кубок та звання «Чемпіон України». 
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Усі інші учасники одержують дипломи «за участь у Чемпіонаті України».* 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ: 

 

Нагородження учасників фестивалю Grand Prix of Ukraine: 

Учасники фестивалю Grand Prix of Ukraine отримують звання лауреатів, дипломантів та учасників 

фестивалю.* 

Нагородження Ліги початкової майстерності: 

нагороджуються виключно фіналісти. 

Танцюристи, які посіли 1-3 місце, отримують диплом фіналіста Ліги початкової майстерності із 

зазначенням за 1-3 місце та більш бюджетну нагородну продукцію, ніж танцюристи Відкритої ліги. 

Танцюристи, які посіли 4 і далі місце, одержують диплом фіналіста Ліги початкової майстерності без 

вказівки місця. 
 

* за попередньої заявки від керівника всі учасники можуть отримати дипломи «за участь», які можна отримати 

після нагородження Вашої категорії, звернувшись до оргкомітету. 
  

 

Організатори спільно з членами журі, 

за підсумками всіх днів Чемпіонату та Фестивалю, засновують окремий 

Спец-приз для кращого колективу заходів - 

"GRAND-PRIX of UKRAINE - 2023". 

Власник Спец-призу отримує спецдиплом та пам'ятний кубок. 

Довідкова інформація за номінаціями 

Офіційний сайт IDF https://www.idfchampion.com/rules (оригінал) 

Офіційний сайт АСЕТ http://acety.org/idf/pravila-idf/  

З усіх питань, пов'язаних з уточненням цих правил, зв'язуватися з Технічним 

Директором IDF Сергієм Анікєєвим +380676364900 
 

Колектив може заявити більше одного номера під час внесення додаткового стартового внеску. 

Кількість номерів не обмежена. 

 

 

Телефони організаторів (Viber, Telegram): 

+380677929140 – Антон Сергійович; 

+380677602786 – Ганна Олександрівна. 

 

Дане Положення є офіційним запрошенням на участь у 

Чемпіонаті України з танцювального шоу, відбірного на Чемпіонат світу 2023 р.  

та у Міжнародному танцювальному фестивалі «Grand Prix of Ukraine». 

https://www.idfchampion.com/rules
http://acety.org/idf/pravila-idf/

