Concursul International de Dans
SIBBA CITY of DANCE
18-20 NOIEMBRIE 2022
Alexandria,Sala Polivalenta
PARTICIPANTI
Competitia promovează PERFORMANTA in DANS prin sustinerea tinerelor talente ,
educaţia prin dans a copiilor si tinerilor, încurajarea şi motivarea celor care doresc
performanţă în domeniu, dar si a Scolilor / Cluburilor in care se pregatesc .
Concursul va avea 3 PARTI :
SIBBA CITY of DANCE - Concurs cu participare ONLINE – Vineri 18 Noiembrie
14:00
SIBBA CITY of DANCE - Concurs cu participare FIZICA –Sambata 19 Noiembrie
8:00
STREETDANCE TROPHY SCHOOL- Concurs cu participare FIZICA -Sambata 19
Noiembrie 17:00 (Cititi Regulamentul)
INSCRIERI : se vor face online pe site-ul concursului : www.cityofdance.ro
Termenul limita de inscriere : 10 NOV 2022 ora 24:00
Termenul limita de plata : 15 NOV 2022 ora 24:00
Videoclipul se va incarca pe site-ul de inscriere pana la data de 10 NOV 2022 ora
24:00
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 BancaRomaneasca
EURO SWIFT: BRMA ROBU
cu specificatia “Cotizatie Concurs CITY of DANCE”
Factura Proforma Nr …. din data …..si clubul care face plata……..
Inscrierea va fi valida in momentul in care veti transmite dovada platii pe e-mail la
sibbaoffice@gmail.com sau WhatsApp +40 767 488 1

REGULAMENT TEHNIC
„SIBBA CITY of DANCE”
CONCURSUL SE VA DESFASURA IN ZILELE DE 18 – 19 NOIEMBRIE 2022,
astfel :
18 NOIEMBRIE 2022 - SECTIUNE ONLINE incepand cu ora 14:00 se adreseaza
scolilor /cluburilor care nu pot participa fizic.
Participarea se face prin trimiterea de coregrafii VIDEO sau intrarea LIVE in
concurs prin ZOOM Linkul de ZOOM pentru intrare LIVE se va primi dupa
inchiderea inscrierilor Clipul video va fi in format MP4 si se va incarca pe
platforma de inscriere www.cityofdance.ro sau se va trimite pe e mail :
sibbaoffice@gmail.com
Jurizare se va face separat pe fiecare sectiune.
Videoclipul pentru Concursul ONLINE se va incarca pe site-ul de inscriere pana
la data de 10 NOV 2022 ora 24:00
19 NOIEMBRIE 2022 –„SIBBA CITY of DANCE” CONCURS CU PREZENTA
FIZICA incepand cu ora 8:30
LOCATIE: SALA POLIVALENTA ALEXANDRIA
Inscrierea se va face pe platforma competitiei www.cityofdance.ro pana in data de
01 NOIEMBRIE 2022
Categorii de concurs
Dans classic/Balet
Dans contemporan
Dans Tematic
Dans modern
Lyrical
Jazz
Cabaret / Musical Theater
Show-dance / Fantezie coregrafică
Dans de caracter/etno-stilizat
Folclor național/ internațional
Acrodance
Zumba
Dans Oriental
Open
MTV
Streetdance

COMPONENTA si LIMITA DE TIMP
SOLO (1 dansator)
0:00 – 01:30 min
DUO (2 dansatori )
0:00 – 2 :00 minute
GRUP (între 3 și 9 dansatori) 02:00 – 03:30 minute
FORMAȚIE (10 + dansatori) 03:00 – 04:30 minute
NIVEL DE PREGATIRE
INCEPATORI - se adreseaza dansatorilor care frecventeaza cursurile unui
club/scoli de dans de mai puțin de 1 an de zile şi au 2 antrenamente /
săptămână,fara prea multa experienta competitionala si la inceputul invatarii
disciplinei sportive de studiu ;
INTERMEDIARI – copiii ce practică dansul de maxim 3 ori / săptămână, sedințe
a câte maxim 2 ore, cu activitate sportiva ce depaseste 1,5-2 ani , cu experienta
tehnica si competitionala medie ,in crestere .
AVANSATI - copii ce studiază in unitățile de învățământ de profil, club sau scoli
de dans (cu mai mult de 3 antrenamente / săptămână), cu o experienta tehnica
,competitionala si performanta avansata .
Pentru o jurizare cât mai corectă față de copii, vă rugăm să respectați încadrarea
în aceste nivele de pregatire.
CATEGORII DE VARSTA
Kids: 4- 6 ani, ( numai la INCEPATORI)
Childrens: 7-9 ani,
Juniors II: 10-12 ani,
Juniors I: 13-15 ani,
Youth
16 – 19 ani
Senior :
19+
OPEN AGE: Mix de Varste
NOTA
Categoria de varsta Kids: 4 - 6 ani este acceptata doar la INCEPATORI
Organizatorul isi rezerva dreptul de a cumula categorii de varsta care vor fi
anuntate in timp util. Varsta concurentului este varsta pe care acesta o
implineste in anul 2022
Pentru disciplina Dans Clasic este permisă utilizarea de pointes doar copiilor cu
vârsta de peste 10 ani. In cazul grupelor si a formatiilor se va calcula media
varstei concurentilor.

*Un dansator poate avea maxim 2 intrari la aceeasi sectiune ,dar cu coregrafii
diferite. *Sunt permise mai multe intrari in concurs cu conditia ca acestea sa fie
la sectiuni diferite.
Obs. Ne rezervam dreptul de a verifica varsta dansatorilor. Fiecare insotitor de
grup va avea obligatoriu asupra lui o copie dupa certificatul de nastere sau carte
de identitate al fiecarui dansator.
COTIZATIE de PARTICIPARE CONCURS FIZIC
Solo - 135 lei/dansator/dans ( 30 €)
Duo - 100 lei/dansator/dans ( 20 €)
Grup /Formatie -85 lei/dansator/dans( 20 €)
COTIZATIE de PARTICIPARE CONCURS ONLINE
Solo – 100 lei/dansator/dans ( 25 €)
Duo -80 lei/dansator/dans( 20 €)
Grup /Formatie -70 lei/dansator/dans( 15 €)
Aceste tarife sunt pentru fiecare dansator si pentru fiecare participare
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
Premiere va fi separata pe fiecare sectiune, categorie de varsta ,nivel de pregatire ,
componenta ,astfel : *Locurile 1, 2, 3 vor primi trofeul momentului , iar dansatori
vor primi medalie personalizata si diploma *Celelalte locuri , dansatori vor primi
diploma si medalie personalizata
Pentru sportivii care participa in concurs cu 2 intrari la aceeasi sectiune ,se
premiaza cea mai buna evolutie din cele doua .
*Burse de Studiu Nationale si Internationale
*Voucere de participare la Competitii Nationale/Internationale
*Premii Speciale oferite deSponsori
*Premii Speciale in Bani
SISTEMUL DE JURIZARE
Dansul este evaluat pe baza caracteristicilor disciplinei particulare în care este
încadrat. Pentru a asigura o notare corectă şi imparţială, juriul format şi calificat va
judeca dansurile pe baza unor criterii specifice, după cum urmează:
TEHNICĂ (notare de la 1 la 10)
capacitatea de execuț ie a mișcărilor specifice genului, în parametrii superiori de
precizie, mobilitate, coordonare, viteză.
IMPRESIE ARTISTICĂ (notare de la 1 la 10)
muzicalitate, complexitatea coregrafiei, claritatea, gradul de ocupare al spațiului,
numărul de schimbări de formații, costumație, spectaculozitate.
CARACTERUL DANSULUI (notare de la 1 la 10)
identificarea pașilor, mișcărilor și combinațiilor de mișcări specifice stilului de dans,
executate pe muzică specifică, coregrafie.
Juriul este format din 3 până la 5 membri per dans.
Decizia unui membru al juriului este definitivă şi nu poate fi modificată de către
nimeni, cu excepţia cazului de erori evidente care vor fi discutate şi corectate
ulterior.
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.

Detalii de jurizare
Jurizare se va efectua cu program informatic.
Fiecare Arbitru va nota fiecare criteriu de la 1 la 10 si se va face media aritmetica ;
Punctajul final se va obtine prin adunare notelor arbitrilor care au jurizat
În cazul în care, la o anumită disciplină / categorie / grupă de vârsta,există un
singur inscris, acesta nu
va obtine locul 1 automat ci va fi premiat în funcţie de nota obtinuta . Astfel ,
clasarea se va realiza în funcţie de
punctajul final , după cum urmează:
Loc l : intre 25 - 30 puncte
Loc lI : intre 20 - 25 puncte
Loc lII : intre 15 - 20 puncte
Mentiune : sub 15 puncte
In caz de egalitate,departajarea se va face in functie de notele obtinute la criteriul
TEHNICA 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.

Depunctări
*Înscrierea într-o sectiune gresita , arbitrii isi rezerva dreptul de a o depuncta si a
o muta in sectiunea potrivita ;
*Folosirea unor substanţe sau obiecte care afectează suprafaţa de dans sau
desfăşurarea competiţiei şi bunareprezentaţie a celorlalţi concurenţi : 2 Puncte.
*Depăşirea limitei de evolutie : 0.5 Puncte.
*Nerespectarea numărului minim sau maxim de dansatori/categorie :1.5 Puncte
*Nerespectarea categoriei de vârsta : 2 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.
*Daca nr. de dansatori declarati nu corespund cu cei de pe ring : 2 puncte
ATENTIE !!! Media finală a concurentului / formaţiei va fi afectată de aceste
depunctări. Parintii si sportivii sa fie informati de catre antrenori referitor la toate
acestea!!!
Reguli Generale
In zona de concurs accesul insotitorilor este interzis,ei vor sta in tribune si in
locuri speciale; In zona de pregatire inainte de concurs vor avea acces antrenorii
si sportivii. Orice detalii si lamuriri legate de coregrafii, discipline, regulament ,
etc. sunt oferite exclusiv concurentilor,instructorilor,pedagogilor si coregrafilor.
Intrarea in culise se va face cu 6 numere din concurs inainte de evolutia
scenica,conform programului afisat si asigurati ca aveti tot ce va trebuie ptr.
evolutia scenica.
Fiecare concurent (solo,duo,grup,formatie) va avea un numar de ordine unic,pe
care il va primi odata cu validarea inscrierii, pe e-mail, conform cu programul.
Numarul de ordine al fiecarui moment va fi anuntat la microfon si de asemenea
pe un ecran TV.
Dispozitii Finale
Prin inscrierea in concursul ''SIBBA -CITY of DANCE” sunteti de acord cu
Regulamentul acesta si il veti respecta (coregraf,instructor/antrenor, elevi,
parinti);
Sarcina ca regulamentul concursului sa fie adus la cunostinta elevilor si
parintilor, revine exclusiv instructorului, precum si detaliile tehnice care apar.
Incurajam fiecare Scoala de dans, Club etc. sa aiba asupra lor o

pancarda/banner reprezentativ, pentru a mari efectul de spectacol si a oferi o
atmosfera pozitiva concurentilor. Organizatorii nu raspund de obiectele pierdute.
Fumatul si consumarea bauturilor alcoolice in cadrul locatiei competitiei sunt
strict interzise, fumatul se va face in locuri special amenajate .
ATENTIE !!!!!! Nu raspundem ptr. eventualele accidentari din ziua concursului ,
dar va asiguram asistenta medicala.
FORMULAR DE INFORMARE SI CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Asociatia Club Sportiv SIBBA respecta dreptul la protectia datelor cu caracter
personal si considera ca detinerea si prelucrarea acestora trebuie efectuata
conform legii 677/2001.
Prin prezenta va aducem la cunostinta modul in care utilizam datele in
conformitate cu legea.
Categorii de date personale prelucrate :
Pentru inscrierea si participarea la concursul de dans ''CITY of DANCE'' sunteti
rugat sa completati formularulde inscriere cu urmatoarele date: nume, prenume
si varsta concurentului/concurentilor, adresa de e-mail si numarul de telefon al
reprezentantului ce trimite formularul, categoria de varsta si categoria de dans in
care este inclus participantul sau participantii. In aceasta categorie sunt incluse
si materialele foto/video de la eveniment, ce pot fi folosite pe site-ul web,pagina
de facebook si Instagram a organizatorului si a evenimentului. Destinatarii
datelor personale :
Informatiile furnizate de dumneavoastra vor fi utilizate pentru buna desfasurare
a competitiei (redactarea diplomelor si confirmarea categoriei de varsta in care va
fi incadrat participantul)
*In acest sens, Asociatia Club Sportiv SIBBA se obliga sa asigure constant un
nivel optim de protectie a datelor cu caracter personal, precum si masuri de
securitatea specifice.
Presedinte ACS SIBBA
Mirela HADDAD

