Romanian Dance Sport League
Artistic Dans
Reguli si informatii necesare bunei desfasurari a Festivalului

Scopul și obiectivele:
- identificarea talentelor din randul interpreților populari ai genului folcloric, clasic sau modern.
- popularizarea și dezvoltarea dansurilor sportive și de varietati,
- atragerea masei copiilor și tinerilor la dans,
- Sprijinirea grupurilor de dans existente și atragerea de noi participanți, școli de dansuri moderne și de varietati
- schimbul de experiență între liderii grupurilor prin organizarea de ateliere de creatie pentru formatori și dansatori, precum
și festivaluri în România, pentru a îmbunătăți nivelul de măiestrie al dansatorilor și profesionalismul în rândul managerilor.
- dezvoltarea relațiilor creative internaționale între dansatori și specialiști din domeniul coregrafiei contemporane.
-popularizarea unui stil de viață sănătos!

Acoperire muzicală: atașați muzică la formularul de înscriere, sa aveti o înregistrare dublă cu dvs. (o singură
fonogramă pe o înregistrare) ATENȚIE! Pe un suport muzical ar trebui înregistrata o singura melodie!

Procedura și termenii de înregistrare:
O cerere preliminară de participare din partea clubului trebuie să fie disponibilă organizatorilor în prealabil.
Cererile de participare în orice formă, precum și prin telefon nu vor fi luate în considerare!
Înregistrarea se face doar de un reprezentant manager sau o echipă sau alte organizații de dans, actele valabile
pentru 2018 sunt certificatele de naștere, pașapoartele (prezența unui original sau copie legalizată a unui certificat
de naștere sau un pașaport necesar) și plata taxei de participare la festival. Confirmarea înregistrării în ziua de
concurs se termină cu 1 oră si 50 de minute înainte de începerea competiției. Depunerea actelor presupune automat
că sunteți conștient de prevederile festivalului și de continutul tuturor elementele documentului. Toate disputele
legate de performanța participanților la festival sunt adresate în ordine de lucru Chief Justice, de organizatorii
festivalului.
Grupul de judecători: judecătorii licențiați WDC, RDSL și alte organizații,
Fiecare șef al clubului trebuie să înregistreze în mod necesar toți antrenorii clubului său.
Condiții financiare: desfășurarea concursurilor - în detrimentul onorariilor de caritate și de sponsorizare.
.
LIDERII ORGANIZATIILOR SI CLUBURILOR PARTICIPANTE COMUNICA PĂRINȚILOR ȘI PERSOANELOR DIRECT
INTERESATE, INFORMAȚIILE NECESARE PRIVITOARE LA TAXA DE INTRAREA!
Pentru manageri de club, antrenori RDSL (în conformitate cu „certificatul de Antrenor“, valabil pentru 2018),
precum și formatori ai altor organizații în dans modern și de varietati (în conformitate cu aplicarea provizorie și
documentele justificative) intrare este gratuită la concurs.
Toate drepturile de autor asupra filmărilor la evenimentele desfășurate sub auspiciile RDSL, precum și
distribuirea, copierea, replicarea tuturor materialelor video înregistrate la evenimentele RDSL aparțin numai
organizatorilor.

Pentru formularele de cerere, a se vedea apendicele 1 (a se vedea mai jos)
ATENTIE! Cererea este considerată acceptată numai după ce ați primit un răspuns de la organizatori!
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Cheltuieli de călătorie datorate organizațiilor care trimit.

Recompensarea câștigătorilor:
Categorii de vârstă (copii, juvenile, juniori, adults) - toți participanții primesc medalii și diplome.
În toate nominalizările, finaliștii primesc diplome, câștigători și câștigători - diplome, medalii și echipe cu cupă
și diplome.
Categorii de vârstă de concursuri
Copii - 7 ani și mai tineri
Yuvenaly - 8-11 ani
Juniori - 12-15 ani
Tineret + Adulți - cu vârsta de 16 ani și peste.

Compoziția cantitativă a participanților
Solo - 1 persoană
Duet - 2 persoane
Grup mic - 3-5 persoane
Formarea - 6-12 persoane și mai mult
Producție -13 sau mai multe ...

Clasa naturii categoriei de concurs
NOVICE
AMATEUR

Durata de compunere:
Duțe - nu mai mult de 2 minute
Grup mic - nu mai mult de 3 minute
Formaition - nu mai mult de 4 minute.
Production - nu mai mult de 4 minute.
Organizatorii își rezervă dreptul de a organiza runde de selecție la discreția lor
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Informații de referință privind nominalizările
STREET DANCE SHOW - Stiluri și tehnici asociate clubului și străzii moderne.
dansul culturii (hip-hop, dansul techno-club, dansul disco, stilurile funky (popping, locking) etc). Dansul ar trebui sa fie
expresiv, poate avea elemente de acrobatie si sprijin, dar fara a prevala asupra dansului.
MODERN, JAZZ, CONTEMPO - Dansul poate fi compozitie, poveste sau construit astfel încât locația materialului coregrafic să creeze o
creștere a numărului de emoții și tempo-uri și să-i dezvăluie dramaturgia. Toate tehnicile pot fi realizate de dansatori în interpretarea
lor. Poate că orice tip de sunet (muzică, vorbire, tăcere), utilizarea accesoriilor și a materialului de scenă.
Dansul Popular (FOLK DANCE) - în producție pot fi folosite dansurile popoarelor lumii în versiunea canonică. Asocierea este posibilă atât
sub muzica live a instrumentelor populare, cât și sub cea modernă.
Dance arată stilul obisnuit din sala de bal
(dansul folosind peisajul **, precum și atributele opționale *, extras ***)
Concursul se desfășoară în conformitate cu regulile RDSL, WDC AL, în categoria Dance show free style. Stilurile de dans folosite nu sunt
limitate. Nu sunt permise acrobații complicați, ascensoare, suport, etc.
Utilizarea non-obligatorie a peisajelor. Nominalizarea este evaluată pe baza următoarelor criterii: coregrafie, măiestrie, în programul
poate fi folosit orice vocabular etapă de dansuri pereche (inclusiv etapa de dans sala de bal). Puteți utiliza alte tipuri de dans, dar nu mai
mult de 30% din timpul total de performanță., Stilul de linie, muzicalitate, idee, piesă de teatru bazată pe peisajul, etc.
* Atribut
Atributele includ scaun, trestie, boa, curea, șal, umbrelă etc. Atributul trebuie folosit direct în dans. Jucăriile sexuale sunt interzise.
** Peisaje
Sub scenă se înțelege un obiect static sau o structură statică, pe care dansatorul o poate scoate în mod independent pe ringul de dans și
se poate realiza singur (într-un singur rând). Decorarea trebuie să aibă o încărcătură semantică și să fie jucată într-un cadru de dans.
Exemple: o masă, o oglindă în aer liber, un banner, o imitație a unui dulap, un pat, un bar, etc.
*** Extra
Statisticianul este o persoană care se află pe ringul de dans, dar nu ia parte direct la spectacolul de dans. De exemplu: sultan, cavaler,
escroc, etc. Extrasurile nu pot înlocui prezența pe scena peisajului, ci pot face parte din soluția compozițională a acestora, de exemplu,
atlanții ținând cerul pe umeri etc.
**** Atenție! Extrasul trebuie să fie staționar sau să facă o mișcare monotonă. De exemplu, fluturând un ventilator. Statisticianul nu are
dreptul să se deplaseze în jurul site-ului (cu excepția ieșirii și plecării). Pentru încălcarea acestei reguli sanctiunea este descalificarea.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Echipa (Duet, Small Group, Formation, Production) poate declara mai mult de un număr în fiecare categorie, cu o taxă de
intrare suplimentară. Numărul de camere este nelimitat. Când trimiteți o cerere, trebuie să specificați ordinea numerelor
executabile.
Costumul participantului.
Îmbrăcămintea pentru turneu trebuie să respecte standardele morale și estetice, să asigure libertatea de mișcare și să corespundă
stilului (direcției) dansurilor efectuate.
În toate grupele de vârstă și categorii este interzisă descoperirea pieptului și feselor.
Hainele dansatorului, care a fost folosit ca atribut, trebuie să fie scoase din ringul de dans fie direct de către dansator, fie de către
reprezentantul echipei.
ERATA !!!!!!!!!
1-mișcare, simulând contact sexual
2-atingere directă și expunerea la zone erogene cu mâinile sau atributele utilizate
3-utilizarea limbii ca element de compoziție
4-utilizarea materialului muzical cu inserții de obscenități și gemete
5 intrați în sala de spectacol și utilizați spectatorul în producție, pentru al aduce pe scenă
6 - Topul și striptease-ul sunt interzise
7 — Este interzisa utilizarea de elemente de recuzită, care pot deteriora ringul dansului și, de asemenea, pot folosi foc
deschis, animale și reptile pentru spectacole etc.
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CEREREA DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL COMPETITIV
________________
(specificați numele concursului)

__________________________
(indicați data)

Oraș

____________________

Numele clubului (școală, studio)

__________________

Nume, nume de antrenor

________________________________

Contactați numărul de telefon/email ______________________________________

№
п/п

Numele, numele
dansatorului
(dansator)

nominalizat
(solo, duo,
grupa,
formation,
production)

Categoria de
vârstă

Liga

Programul

Data
nașterii

Prezența
unei cărți
(ce
organizație)

SOLO
1
2
3
GRUPA №1
1
2
3
4
5

6

3

Romanian Dance Sport League
Artistic Dans

4

4

