Вікова категорія:

Початок змагань:

10.оо

Початок змагань:

13.оo

Початок змагань:

16.oo

Діти - (до 7 р. вкл.)

Дебют. (Sw, Cha)

Шк. -

Юв. - 1 (8 - 9 р.)

Дебют. (Sw, Cha)

Шк. - Sw, Cha, J.

,,Н”,

Юв. - 2 (10 - 11р)

Дебют. (Sw, Cha)

Шк. - Sw, Cha, J.

,,Н”, St - “Е”, ,,D”.

Sw, Cha, J.

Lat - ,,Е”, ,,D”.

,,Н”,

Юн. - 1

St - “Е”.
Lat - ,,Е”.

St. - ,,Е”, ,,D”, ,,RS”.
Lat - ,,Е”, ,,D”, ,,RS”.

Юн. - 2

St. - ,,Е”, ,,D”, ,,RS”.
Lat . - ,,Е”, ,,D”, ,,RS”.

Мол. - 1

St - ,,D”, ,,RS”.
Lat - ,,D”, ,,RS”.

Мол. - 2 + Дoросл.

St - ,,D”, ,,RS”.
Lat - ,,D”, ,,RS”.

Соло. Діти - 1

Дебют.

Sw, Cha

Соло. Діти - 2

Дебют.

Sw, Cha

Шк.

Sw, Cha, J.

,,H”.

Соло. Юв. - 1

Дебют.

Sw, Cha

Шк.

Sw, Cha, J.

,,H”.

Соло. Юв. - 2

Дебют.

Sw, Cha

Шк.

Sw, Cha, J.

,,H”.
St .- “Е”.
Lat - ,,Е”.

Соло. Юв. - 1 + 2
Соло. Юн. - 1 + 2

Шк.

Sw, Cha, J.

,,H”,

St. - ,,E”, ,,D”.
Lat. - ,,E”, ,,D”.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м.Черкаси Палац спорту ,,Будівельник’’
проспект Хіміків, 50/1.
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

– 400 кв.м.

БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК: В категоріях: «Дебют» та «Школа» - 200 грн. з учасника
за програму. В інших категоріях: - 250 грн. з учасника за програму.
Для глядачів і супроводжуючих осіб - 100 грн. на весь день змагань.

НАГОРОДЖЕННЯ: Фіналісти нагороджуються дипломами,
переможці – дипломами, медалями, та кубками.
В категоріях «Дебют», «Школа», всі танцюристи нагороджуються дипломами та медалями
за схемою: «Золотий», «Срібний» та «Бронзовий» фінали.

СУДДІВСЬКА БРИГАДА: формується із запрошених суддів для незалежного суддівства та тренерів команд
відповідно суддівської категорії. Тренерам пар, котрі бажають судити змагання є обов’язковим пред’явлення
суддівської книжки головному судді за 60 хв. до початку змагання.
ЗАЯВКИ для участі в змаганнях приймаються до 31.01.2019р. до 24:00 через Інтернет.
Адреса для реєстрації: on-line: www.danceservise.net, http://www.sgostu.com.ua/calendar-b.html
e-mail: Frol49@2upost.com
Заявка вважається прийнятою, якщо пара є в списку учасників на сайті.
РЕЄСТРАЦІЯ
здійснюється згідно дійсних на 2019 рік класифікаційних
танцювальних організацій ( категорія ,,дебют,, – по свідоцтвy про народження).

книжок

будь

Черкаські пари реєструються 01 лютого 2019 року в П/К «Дружби Народів» з 18:00 до 21:00.

В день змагань реєстрація для всіх учасників закінчується за 1 годину до початку відділення.

ОРГКОМІТЕТ залишає за собою право об’єднувати вікові категоріі.

Вас запрошують:
Віра та Валентин Фролови 050 596 79 65
Євгенія та Ігор Добрянські 098 128 88 12

Будемо раді бачити вас на наших змаганнях!

яких

