
 

 

    INTERNATIONAL    DANCE   SPORT    LEAGUE (IDSL) 
East   European   Dance   Sport   Federation (EEDSF) 

 

                                                                                

     
 

 

                                                                                       

                          
      Розташування:  База відпочинку розташована в 40 км. від м.Одеси та 70 км. від м.Миколаєва 
                                    Від автовокзалів Одеси та Миколаєва кожні 30хв. курсують маршрутні таксі до Коблево 

       Реєстрація:  Згідно  класифікаційних   книжок   будь-якої  танцювальної організації,  при   наявності   свідоцтва       

                              про   народження  або нотаріально  завіреної  ксерокопії  
                              свідоцтва про  народження.  

       

        Заявки: приймаються в електронному вигляді  через президентів обласних осередків до 9 червня 2016 р. 
   Реєстрація у день змагань без попередньої заявки можлива тільки з додатковим внеском  20 грн. з персони.  

Стартові внески  для  учасників:    Соло  та  дует:  120  грн.   з   учасника  за  один  номер ;                                                        

                                             Мала група та  Формейшн:   100  грн.   з   учасника  за  один  номер.    

Внески  для  глядачів:  70 грн.   на  весь  день  змагань.  Відео-зйомка безкоштовна.   

 

Реєстрація та розминка 8:00            Початок 10:00 

Дисципліна 
Вікова     

категорія 
Кількісний  

склад 
Ліга 

- Сучасний естрадний танець 

- Street-dance шоу 

- Черлидинг 

- Контемпорарі  

- Народний танець 

- Дитячий танець 

- Класичний танець 

- Вільна танц. категорія 

Та інші танц. дисципліни, за наявності 

бажаючих 

 

 

Діти 1   3-5 р. 

Діти 2    6- 7  р. 

Ювенали  1  8-9  р. 

Ювенали  2  10-11 р. 

Юніори  1   12-13 р. 

Юніори  2   14-15 р. 

Дорослі    16 і ст. 

Соло : 

1 учасник 

Дует/пара : 

2  учасника 

Мала  група : 

3-7  учасника 

Формейшн : 

8-24  

учасника 

Дебют 
 

Початківці 
 

2   ліга 
 

1   ліга  + 

  вища   ліга 

    
 

 

                                                 «ДЕБЮТ» - категорія танцюристів, які займаються танцями з 01.09.2015р. 

«ПОЧАТКІВЦІ»  - категорія танцюристів, які займаються танцями з 01.09.2014р. 

      УВАГА!  Усі  танцювальні   дисципліни виконуються під  свою  музику.  

        Фонограми  приймаються на «USB flash картах» (флешках) тільки від тренера клубу  

   (ні в якому разі від батьків, глядачів, учасників) під час розминки. Тренер повинен чітко  

   знати під яку фонограму танцює його кожен  учасник та номери, присвоєні на реєстрації.  

   База фонограм турніру формується згідно  номерів учасників (не прізвищ) під час  

   розминки. Обов’язково тренер повинен мати копії фонограм на ще одній  «флешці» та  

   на CD диску .  

 



     

       
 

НАГОРОДЖЕННЯ   ПЕРЕМОЖЦІВ : 
       «1  ліга  +  вища  ліга»   та   «2  ліга»:    фіналісти – дипломами,  

                                                                                 призери –  дипломами  та  медалями; 

     «дебют»   та   «початківці»:   всі танцюристи нагороджуються дипломами,  

                                                                           медалями;  (бронзовий, срібний, золотий фінали) 

      «мала  група»  та  «формейшн»:       
          дипломами, медалями (кожен танцюрист) та командними кубками.  
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ОРГАНІЗАТОРИ: 

Президент   «IDSL»     Володимир  Константинов 
 

Віце-президент   «IDSL»  Іван Лисенко   

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


