
VINNITSYA SHOW DANCE 2018
Положення I відкритого конкурсу-фестивалю з хореографії

VINNITSYA SHOW DANCE
02.12.18-27.01.19

м. Вінниця

VINNITSYA SHOW DANCE – це відкриті командні змагання 
з різних стилів танцю: вуличні, спортивні бальні, естрадні, 

народні, східні та сучасні.

Місце проведення: ТРЦ МегаМолл, вул. 600 річчя 17, м. Вінниця

Дати: 02.12.18-27.01.19

Організатор: ТРЦ МЕГАМОЛЛ

Цілі та завдання:

•	 Розвиток танцювальної культури Вінниці

•	 Популяризація здорового способу життя серед вінничан шляхом 

залучення їх до хореографічного мистецтва

•	 Підтримка талановитих дітей та молоді

•	 Підвищення загального рівня танцювальних колективів

•	 Розвиток партнерських відносин між танцювальними колективами та 

учнями студій



Конкурс-фестиваль складається з двох етапів: 

1. Відбірковий тур;

2. Фінал. 

ПОряДОк ПрОВеДення кОнкурсу-фестиВалю

Відбірковий тур буде проходити для кожного з видів танцю. Після кож-

ного дня змагань будуть обрані по 1 найкращій команді (яка набрала 

найбільшу кількість балів) в кожній віковій категорії, які й потрапляють 

у фінал. До фіналу потрапляють 18 команд – по 6 команд в кожній віковій 

категорії з кожного танцювального стилю.

У день фіналу змагатимуться між собою всі танцювальні напрямки в 

кожній з вікових категорій. Перемогу здобудуть 3 колективи – по одно-

му в кожній віковій категорії.

Дати ПрОВеДення ВіДбіркОВих туріВ:

02.12 – вулична хореографія

09.12 – естрадна хореографія

16.12 – народна хореографія

23.12 – спортивні бальні танці

13.01 – сучасна хореографія

20.01 – східні танці

Дати ПрОВеДення фіналу:

27.01 – фінал

Реєстрація буде закрита за тиждень до кожного з танцювальних 

напрямків. Наприклад: 23.12.18 відбудуться змагання зі спортивних баль-

них танців – тобто для цього танцювального напрямку реєстрацію буде 

закрито 16.12.18.

Організатори залишають за собою право змінити порядок відбіркових 

турів. Кожен з учасників буде заздалегідь попереджений про зміни дат.



ВікОВі категОрії

кОнкурсні нОМінаЦії

ВІННИЦЯ SHOW DANCE – це командні змагання. Кількість учасників 

команди має складати від 3х до 10 учасників. Всі члени команди мають 

відповідати віковим вимогам категорії. Дозволяється участь молодших 

за віком учасників в більш старшій категорії але не навпаки. Приклад: в 

категорії підлітки можуть приймати участь 1-2 учасники з категорії діти, 

але в категорії Діти, не має бути жодного підлітка.

•	 Діти (kids) – 7-11 років

•	 Підлітки (juniors) – 12-15 років

•	 Дорослі (adults) – 16 років та більше

тривалість композиції складає – 1:30 - 3:00 ± 10 сек

розміри танцювального майданчику

Танцювальний майданчик розташований в приміщенні ТРЦ Мегамолл 

на першому поверсі в атріумі та становить 5м х 8,5м.

КОМАНДА
(3-10 

учасників)

Вік Стилі танців
Тривалість 
композиції

Діти 7-11 років вуличні, 
естрадні, 
народні, 

спортивні 
бальні, 
сучасні, 
східні

1:30-3:00
± 10 сек

(мін. 1:20 - макс. 
3:10)

Підлітки 12-15 років

Дорослі 16 років і >



суДДіВський склаД

Кожен день змагань будуть оцінювати 3 судді – спеціалісти з даного 

виду хореографії та відомі люди Вінниці. 

Фінальний день конкурсу будуть оцінювати 5 суддів – спеціалісти з 

різних видів танцю та спеціально запрошений Зірковий гість.

Хореографія – рівень складності хореографії та її елементів (низь-

кий, середній, високий), різноманітність танцювальної лексики, 

музикальність. Максимальний бал – 10

Техніка виконання – якість та вірність виконання учасниками елементів, 

швидкість, контроль тіла та рухів, координація, впевненість виконання. 

Максимальний бал – 10

Синхронність та взаємодія – однакове та одночасне виконання 

хореографії учасниками команди, загальна злагодженість, взаємодія 

один з одним, якість переміщень. Максимальний бал – 10

Креативність – нестандартність, оригінальність номеру, костюмів, 

свіжий погляд в елементах хореографії, що виконуються, оригінальність 

музичного супроводу, індивідуальність, власний стиль, подача, незви-

чайний початок та кінець композиції. Максимальний бал – 10

Композиція – композиція загалом, логічність побудови номеру, музи-

кальна та стилістична відповідність, заповнення танцювального про-

стору, емоційна реакція глядачів, відповідність музиці та ідеї номера, 

артистичність, манера, взаємодія з аудиторією, емоційність. Макси-

мальний бал – 10

Загальний максимальний бал – 50
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ПраВила ПіДрахунку баліВ

•	 Кожен з суддів виставляє бали з кожного з критеріїв та підраховує свій 

загальний бал

•	 Визначається середнє значення загальних балів кожного з судів

•	 Рішення суддів є остаточним та обговоренню не підлягає.

уМОВи участі

участь у конкурсі беЗкОШтОВна.

У конкурсі-фестивалі ВІННИЦЯ SHOW DANCE можуть брати участь 

всі бажаючі колективи, незалежно від приналежності до будь-якої 

танцювальної організації, студії танців тощо.

нагОрОДження

•	 У відбіркових турах кожен з учасників нагороджується дипломом про 

участь. 

•	 У фіналі кожен учасник отримує запрошення на AfterParty (Люді Fusion 

Place) та призи від спонсорів та партнерів конкурсу-фестивалю. 

•	 Переможець (1е місце) в кожній віковій категорії отримує: диплом, ку-

бок, грошовий приз у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн.

•	 Хореографічні студії-переможці отримують рекламний пакет «Мак-

симальний» від ТРЦ Мегамолл на ротацію рекламних матеріалів в 

ТРЦ Мегамолл протягом шести місяців.

Зареєструватися Ви можете надіславши заповнену реєстраційну 

форму на ел.пошту: dance@megamoll.com.ua або передати заповне-

ну форму на інформаційну службу трЦ Мегамолл. Після чого звами 

зв’яжуться наші представники.

на всі питання відповімо за номером телефону: +380674313909 ірина

ДякуєМО!


