Concursul International de Dans „SIBBA -CITY of DANCE”

REGULAMENT
„TROFEUL SCOLILOR DE STREETDANCE”
19 NOIEMBRIE 2022 , Alexandria , Sala Polivalenta
PARTICIPANTI
Competitia promovează PERFORMANTA in DANS prin sustinerea tinerelor
talente , educaţiei prin dans a copiilor si tinerilor, încurajarea şi motivarea
celor care doresc performanţă în domeniu, dar si a Scolilor / Cluburilor in care
se pregatesc .
INSCRIERI : se vor face online pe site-ul concursului : www.cityofdance.ro
Termenul limita de inscriere : 10 NOV 2022
Dupa efectuarea inscrierii ,veti primi pe e-mail factura proforma care se va
achita in contul si pentru :
A.C.S. SIBBA
LEI
RO11 BRMA 0999 1000 5455 6579 Banca Romaneasca
EURO
RO11 BRMA 0999 1000 92075015 Banca Romaneasca
SWIFT: BRMA ROBU
cu specificatia “Cotizatie STREETDANCE TROPHY”
Factura Proforma Nr …. din data …..si clubul care face plata……..
Inscrierea va fi valida in momentul in care veti transmite dovada platii pe email la sibbaoffice@gmail.com sau
WhatsApp +40 767 488 1

REGULAMENT TEHNIC
„TROFEUL SCOLILOR DE STREETDANCE”
CONCURS PARTICIPARE FIZICA
Competitia include următoarele stiluri de streetdance/club/funk de la
începuturi până în prezent, din care scolile trebuie să selecteze și să le includă
în coregrafia lor:Locking ,Popping ,Breaking ,Whacking ,Voguing ,House Dance,
Party Dances orClub Dances (popular or trendy dances) ,Hip Hop Dance,
Krumping,Dancehall ,Afro Style
Participarea scolilor/cluburilor va fi validata numai daca inscriu in
competitie minim 2 coregrafii pe scoala , un grup și o formație
COMPONENTA si DURATA COREGRAFIE
COREGRAFIE GRUP
COREGRAFIE FORMATIE

5-9 DANSATORI - 02:00 – 03:30 minute
peste 10 DANSATORI - 03:00 – 04:30 minute

Categorii de Varsta
Junior
Tineret
Adult

sub 12 ani
13 -17 ani
peste 18 ani

Un sportiv poate participa la categ de varsta superioara, dar nu poate participa
la o categorie de varsta inferioara
Componenta grupurilor si formatiilor poate fi mixta ,fete si baieti.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a verifica varsta participantilor.

DESFASURAREA CONCURSULUI
Concursul va avea urmatoarea desfasurare:
- Competitia se va desfasura daca vor fi inscrise minim 6 Cluburi /Scoli
- numai finală daca sunt minim 6 participanti(cluburi/scoli)
- preliminarii și finală daca sunt mai mult de 6 participanti (scoli/cluburi)
- in finala se vor califica primele 6 locuri pe baza punctajului obtinut la nivel
de scoala prin media punctajelor pentru fiecare coregrafie indiferent de
categoria de varsta

CLASAMENTUL FINAL

Punctajul final va fi stabilit la nivel de scoala/club prin media punctajelor
obtinute de fiecare coregrafie a scolii indiferent de categoria de varsta.

COTIZATIE de PARTICIPARE
Cotizatia unica de participare este de 30 € dansator/dans
IMPORTANT !!!
*Factura proforma se emite la nivel de club /scoala de dans,dupa inscrierea online .
*Plata se va face conform facturii proforme in conturile Asociatiei (vezi mai sus
detaliile de plata ). * Data limita : 15 NOIEMBRIE 2022

PREMIEREA
Loc 1
MARELE PREMIU 1500 EURO + TROFEUL SCOLILOR DE STREETDANCE
Loc 2
PREMIU 1000 EURO + TROFEU PERSONALIZAT
Loc 3
PREMIU 500 EURO + TROFEU PERSONALIZAT
iar dansatori vor primi medalie si diploma personalizate
*Celelalte locuri , dansatori vor primi diploma si medalii

JURIZARE
Fiecare COREGRAFIE este evaluată din punct de vedere tehnic și performanță,
cu puncte de la 1 - 10.
 PERFORMANTA -50% +CREATIVITATE 10% + SPATIERE 10% + SHOW
10% +PREZENTA SCENICA /TINUTA 10% + REACTIE PUBLIC 10%
 TEHNICA -50% + MUZICALITATE 10%+SINCRONIZARE
10%+MOBILITATEA IN EXECUTIE 10% +DIFICULTATE 10%+
VARIETATEA STILURILOR FOLOSITE 10%

Criterii de performanță
Performanță = 50% sau cinci (5) puncte din maxim
Jurații vor acorda un punctaj mai bun coregrafiilor pentru implementarea
elementelor unice sau originale în ceea ce privește mișcările, buna utilizare a
scenei, formația, factorul de show și prezența autentică.
Creativitate (10%)
Prezentarea unei coregrafii într-un mod unic, cu mișcări originale. Intrarea pe
scenă facută intr-un mod original, tranzițiile și selecția muzicală care pun în
evidență grupul sau formatia se punctează ca fiind elemente de creativitate.
Spațierea, formația și schimbarea de nivele (10%)
Un grup sau o formatie trebuie să demonstreze că își cunosc pe deplin
coregrafia, distanțele între alți membri, locul pe scenă și pattern-urile. Folosirea
întregii suprafețe a scenei deasemenea va fi luată în considerare
Factorul de show: Intensitate, încredere, proiecție și prezență (10 %)
Coregrafia ar trebui să conțină mișcări dinamice de la început la sfârșit cu un
minim de pauză. Dacă pe parcursul coregrafiei, sunt membrii care nu participă
la o anumită mișcare aceștia trebuie în continuare să creeze atmosferă prin
mișcări. De asemenea pe tot parcursul coregrafiei este recomandat ca membrii
unui grup sau formatii să demonstreze încredere și stăpânire de situație.
Prezența pe scenă și ținuta (10%)
Prezența stilului este abilitatea membrilor de a demonstra o reprezentare
autentică a stilurilor lor de dans. Prezența se referă la atitudine, energie,
postură și carismă. Îmbrăcămintea și accesoriile purtate ar trebui să reflecte
întocmai personalitatea membrilor. Membrii unui grup sau formatii pot purta
ținute diferite.
Entertainment și reacția publicului (10%)
Prestația unui grup sau formatii ar trebui să se conecteze cu audiența pentru a
primi un răspuns emoțional din partea acesteia. Bucuria, zâmbetele, uralele
venite din partea publicului sunt un factor important. O coregrafie ar trebuie
să lase o impresie memorabilă și de durată.

Criterii tehnice
Tehnica = 50% sau cinci (5) puncte din scorul total
Jurații vor evalua dificultatea stilului și a mișcărilor executate: popping,
locking, breaking, hip hop, house etc.
Jurații vor considera calitatea mișcărilor din întreaga coregrafie incluzând
brațele, picioarele, corpul, cât și sincronizarea dintre membrii.
Muzicalitate (10 %)
Reprezintă abilitatea grupului sau formatiei de a sincroniza dansul cu muzica.
De asemenea sunetele simulate (bătut din palme, stomping, vocale) de către
membrii unui grup sau formatii în absența melodiei vor fi considerate
muzicalitate și jurizate similar.
Sincronizare (10%)
Mișcările membrilor sunt sincronizate. Viteza, timpul, variația trebuie executate
la unison.
Mobilitate în executare și stabilitate (10%)
Grupul sau formatia trebuie să dețină controlul vitezei, direcției,
momentumului și poziției corpului pe durata întregii coregrafii.
Dificultatea de execuție a stilurilor de dans autentice (10%)
Dificultatea este măsurată de nivelurile de abilitate demonstrate de către
membrii unui grup sau formatii într-o varietate de stiluri. Considerație primesc
membrii care încearcă și reușesc să finalizeze o coregrafie complexă și care
demonstrează prin varietatea de stiluri și mișcările executate, înțelegere și
stăpânire a bazei și originii stilurilor de dans.
Varietate a stilurilor de dans (10%)
Un grup sau formatie în a cărui coregrafie sunt identificate trei (3) sau mai
multe stiluri de dans va primi un maxim de un (1) punct sau 10%. Pentru două
stiluri de dans indentificate se va oferi 0.5 puncte. Pentru un singur dans
indentificabil se va oferi 0.25 puncte.
Grupurile si formatiile ar trebui să includă în coregrafie o selecție de stiluri de
dans din cele menționate mai jos, fără a face abuz de aceleași mișcări și stiluri.
Lista stilurilor de streetdance/club/funk de la începuturi până în prezent, din
care scolile trebuie să selecteze și să le includă în coregrafia lor:Locking
,Popping ,Breaking ,Whacking ,Voguing ,House Dance, Party Dances orClub
Dances (popular or trendy dances) ,Hip Hop Dance, Krumping,Dancehall ,Afro
Style

DETALII JURIZARE
Juriul este format din 3 până la 5 membri
Jurizare se va efectua cu program informatic.
Decizia unui membru al juriului este definitivă
Solicitarea de obţinere a comentariilor şi punctajelor pentru un anumit dans,
trebuie să fie transmise de către reprezentantul şcolii, clubului, asociaţiei sau
fundaţiei sportive pe adresa de email: sibbaoffice@gmail.com
Cererea se va transmite în maxim 3 zile de la încheierea competiţiei şi trebuie
să conţină elemente de identificare: numele coregrafiei şi numărul de
înregistrare în cadrul competiţiei
Răspunsul la solicitarea respectivă privind punctajele şi comentariile juraţilor
vor fi transmise cu maximă celeritate.
Punctajul final se va obtine prin adunare notelor arbitrilor care au jurizat
Punctajul obtinut va fi afisat pe ecranul din sala de concurs .
Rezultatele finale se vor publica si pe pagina oficiala de internet in maxim 48
de ore.

DEPUNCTARI
*Folosirea unor substanţe sau obiecte care afectează suprafaţa de dans sau
desfăşurarea competiţiei şi buna reprezentaţie a celorlalţi concurenţi : 2 Puncte.
*Depăşirea limitei de evolutie : 0.5 Puncte.
*Folosirea unor expresii vulgare încadrul colajelor muzicale 1.0 Puncte /
expresie.
*Folosirea unor gesturi sau semne vulgare : 1.0 Puncte / gest
*Folosirea unor mişcări acrobatice sau de dificultate , care ar putea rezulta in
accidentarea unui membru sau pune în pericol performanta celorlalţi membrii
ai formaţiei : 1 Punct.
*Un comportament neadecvat al unui sportiv poate aduce depunctarea intregii
trupe : 0,5 -2,0 puncte sau descalificarea , in functie de gravitatea faptei sau a
prejudiciului adus organizatorului sau altei echipe ;
Participantii in concurs sau insotitoriii vor fi eliminati din sala, daca vor avea
un comportament neadecvat unei competitii, iar scoala va fi descalificata in
concurs.
ATENTIE !!! Media finală a grupului / formaţiei va fi afectată de aceste
depunctări. Parintii si sportivii sa fie informati de catre antrenori referitor la
toate acestea!!!
Inscrierea la competitie reprezinta acceptarea tuturor detaliilor organizatorice
si tehnice din acest REGULAMENT
Presedinte ACS SIBBA
Mirela Haddad

