
Concursul International de Dans 
SIBBA – “CITY of DANCE” 

- BUCURESTI - 
13-14 MAI 2023 

 

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 . 

 
INSCRIERI : se vor face online pe site-ul concursului : www.cityofdance.ro 
Termenul limita de inscriere : 03 MAI 2023 ora 24:00 
Termenul limita de plata : 05 MAI 2023 ora 24:00 
Dupa efectuarea inscrierii ,veti primi pe e-mail factura proforma la  ni ve l  d e  
s c o a l a /c l u b s i  se va achita in contul si pentru : 
A.C.S. SIBBA 
CONT LEI 

RO11 BRMA 0999 1000 5455 6579 ---EXIM BANK 
CONT EURO 

RO11 BRMA 0999 1000 9207 5015 ---EXIM BANK 
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 +40 767 488 192 

 
COTIZATIE  PARTICIPARE  
Cotizatia este pentru fiecare dansator /dans 
SOLO - 150 lei ( 30 €)  
pentru mai multe evolutii solo se va aplica un discount de 10% la totalul sumei. 
DUO - 100 lei ( 20 €) 
TRIO – 90 lei(15 €) 
PAS DE DEUX - 100 lei/dansator/dans ( 20 €) 
GRUP/FORMATIE -80 lei/dansator/dans( 15 €)  
Bilet intrare insotitori = 20 lei /persoana /zi si vor primii bratara . 
Profesorii,Coregrafii si Instructorii – Intrare Libera , vor primi ECUSON . 



REGULAMENT TEHNIC „SIBBA CITY of DANCE” 

SECTIUNEA ARTISTIC 

 

1. STILURI 
1. Balet (fete ,baieti/clasic,neoclasic,pointe) 
2. Pas de Deux 
3. Dans de Caracter 
4. Dans Tematic 
5. Dans Modern 
6.Jazz/Musical 
7.Contemporan 
8.Lyrical 

 
2. CATEGORII DE VARSTA 
Kids: 4- 6 ani, 
Juvenile: 7-9 ani, 
Juniors I: 10-12 ani, 
Youth: 13-15 ani, 
Adult : 16 + ani 
ALL AGE : Mix de Varste  
 
NOTA 
Categoria de varsta Kids: 4 - 6 ani este 
acceptata doar laHOBBY. 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 2023 
*Un dansator poate avea maxim 2 intrari la 
aceeasi sectiune/stil ,dar cu coregrafii 
diferite. 
*Sunt permise mai multe intrari in 

concurs cu conditia ca acestea sa fie la 
stiluri diferite. Pentru disciplina Dans 
Balet este permisă utilizarea de pointes 
doar copiilor cu vârsta de peste 10 ani. 

Toate momentele executate de catre fete solo 
sunt premiate separat fata de cele care sunt 
sustinute de catre baieti solo. 
Obs. Ne rezervam dreptul de a verifica 

varsta dansatorilor.  

 
 
 
3. COMPONENTA si LIMITA de TIMP 
SOLO (1 dansator)-max.02:00 min 
DUO (2 dansatori )-max.02:30 minute 
PAS DE DEUX -max.06:30 minute 
TRIO (3 dansatori)-max.03:00 
GRUP (4-9 dansatori)-max03:30 min. 

FORMAȚIE (10+dansatori)-max.04:30 min. 

 

 
4. NIVEL DE EXPERIENTA 
HOBBY - se adreseaza dansatorilor care 
frecventeaza cursurile unui club/scoala de 
dans, ce practică dansul de maxim 2 ani, 
sedințe a câte 2 ore/săptămână,fara prea 
multa experienta competitionala si la 
inceputul invatarii disciplinei sportive de 
studiu . 

 
AVANSATI- se adreseaza dansatorilor care 
frecventeaza cursurile unui club/scoala de 
dans si practică dansul de peste 3 ani ,cu 
o experienta tehnica ,competitionala si 
performanta avansata 
PRO- copii ce studiază in unitățile de 
învățământ de profil sau studiaza intensiv la 
cluburi sau scoli de dans 
Pentru o jurizare cât mai corectă față de copii, 
vă rugăm să respectați încadrarea în aceste 
nivele de pregatire 



SECTIUNEA OPEN 
 

1. STILURI 
9.Open 

10.Show Dance 
11. Fantezie Coregrafica 
12. Dans Oriental 
13. Folclor Nat/Int 
14 Majorete 

 
 

2. CATEGORII DE 
VARSTA 
Kids: 4- 6 ani, 
Juvenile: 7-9 ani, 
Juniors I: 10-12 ani, 
Youth: 13-15 ani, 
Adult : 16 + ani 

ALL AGE : Mix de Varste 

3. COMPONENTA 
SOLO (1 dansator) 
DUO (2 dansatori ) 
TRIO (3 dansatori) 
GRUP (4-9 dansatori) 

FORMAȚIE (10+dansatori) 

 
4. LIMITE DE TIMP 
SOLO - max 02:00 min 
DUO - max. 02:30 min. 
TRIO – max.03:00 
GRUP- max. 03:30 min. 
FORMATIE- max. 04:30 min 

 

NOTA Categoria de varsta Kids: 4 - 6 ani este acceptata doar la HOBBY,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 2023                
*Un dansator poate avea maxim 2 intrari la aceeasi stil ,dar cu coregrafii 
diferite. 
*Sunt permise mai multe intrari in concurs cu conditia ca acestea sa fie la stiluri diferite. 
 
NIVEL DE EXPERIENTA 
HOBBY - se adreseaza dansatorilor care frecventeaza cursurile unui club/scoala de dans, ce 
practică dansul de maxim 2 ani, sedințe a câte 2 ore/săptămână,fara prea multa experienta 
competitionala si la inceputul invatarii disciplinei sportive de studiu . 
AVANSATI- copii ce studiază in unitățile de învățământ de profil, club sau scoli de dans , 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. 



SECTIUNEA ACRODANCE 
 

1. STILURI 3.COMPONENTA 
15. Acrodance SOLO - 1 dansator 
16. Gimnastica Ritmica DUO – 2 dansatori 
17. Gimnastica Aerobica TRIO - 3 dansator 
18. Gimnastica Estetica GRUP- 4 - 9 dansatori 
2. CATEGORII DE VARSTA FORMATIE - 10 + dansatori 
Kids: 4- 6 ani, 
Juvenile: 7-9 ani, 4.LIMITE DE TIMP 
Juniors I: 10-12 ani, SOLO - max 02:00 min 
Youth: 13-15 ani, DUO - max. 02:30 min. 
Adult : 16 + ani TRIO - max. 03:00 min. 
ALL AGE : Mix de Varste GRUP - max. 03:30 min. 

FORMATIE – max.4.30 min 
 

NIVEL DE EXPERIENTA 
HOBBY - se adreseaza dansatorilor care frecventeaza cursurile unui club/scoala de dans, ce 
practică dansul de maxim 2 ani, sedințe a câte 2 ore/săptămână,fara prea multa experienta 
competitionala si la inceputul invatarii disciplinei sportive de studiu . 
AVANSATI- copii ce studiază in unitățile de învățământ de profil, club sau scoli de dans , 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. 

 
 
 

 
 

STILURI 
19. STREETDANCE. (Hip Hop 
, Locking, 
Popping,Waacking/Punking, 
Vogueging, House 
Dance,Krump, 
Stepping, DanceHall,etc) 
20. K POP 
21. MTV COMERCIAL 
1. CATEGORIA DE VÂRSTĂ 
Kids > 4-6 ani 
Juvenile > 7 - 9 ani  
Junior  > 10-12 ani 
Youth> 13-15 ani 
ADULT > 16+ ani 
ALL AGE - TOATE 
VÂRSTELE (la 
această categorie nu se 
calculează 
vârsta participanților) 

SECTIUNEA URBAN  
 
 

2. COMPONENTA 
SOLO - 1 dansator 
DUO – 2 dansatori 
GRUP- 3 - 9 dansatori 
FORMATIE - 10 + dansatori 
3. LIMITE DE TIMP 
SOLO - max 02:00 min 
DUO - max. 02:30 min. 
GRUP- max. 03:30 min. 
FORMATIE- max. 04:30 
min 



Varsta concurentului este varsta pe care acesta o implineste in anul 2023 
*Un dansator poate avea maxim 2 intrari la aceeasi stil ,dar cu coregrafii diferite. 
*Sunt permise mai multe intrari in concurs cu conditia ca acestea sa fie la stiluri 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. 

 
NIVEL DE EXPERIENTA 

 
HOBBY- se adreseaza dansatorilor care frecventeaza cursurile unui club/scoala de dans de mai 
puțin de 2 ani de zile şi au 2 antrenamente / săptămână,fara prea multa experienta competitionala 
AVANSATI- se adreseaza dansatorilor care frecventeaza cursurile unui club/scoli de dans de mai 
mult de 2 ani cu mai mult de 3 antrenamente / săptămână), cu o experienta tehnic,competitionala si 
performanta avansata 

 
 
 

PREMIERE 

 
Premierea se face pe fiecare sectiune, categorie de varsta ,nivel de pregatire ,componenta ,astfel : 

      *Locurile 1, 2, 3 dansatori vor primi trofeul momentului ,medalie personlizata 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 . 
Scolile/Cluburile vor fi premiate cu TROFEU si DIPLOMA cu media punctajului obtinut. 
Premierea momentelor coregrafice se fac  dupa GRILA de puncte : 
LOCUL1 -- 30 - 27 puncte  
LOCUL2 --27 - 24 puncte 
LOCUL 3 --24 -  19 puncte   
LOCUL 4,.. Sub 19 puncte 
------------------------------------  
În cazul în care, la o anumită secțiune/ disciplină / categorie / grupă de vârstă, există un singur 
înscris, acesta va fi premiat conform grilei de puncte. 
Se vor acorda : 
*Burse de Studiu Nationale si Internationale 
*Voucere de participare la Competitii  
Nationale/Internationale 
*Premii Speciale oferite de Sponsori 

*Premiile Speciale in Bani se vor acorda  in cadrul celor 2  SERI de GALA : 
                SIBBA GALA -ARTISTIC      &     SIBBA GALA - URBAN 

*Momentele calificate in GALA se vor anunta la Festivitatea de PREMIERE. 
 



CRITERII JURIZARE 

 
Pentru a asigura o notare corectă şi imparţială, juriul format şi calificat va judeca dansurile pe 
baza unor criterii specifice, după cum urmează: 
 

 JURIZAREA CATEGORIEI DE VARSTA 4/6 ani KIDS , se face tinandu-se cont de urmatoarele criterii 
generale : 

*aliniament   *muzicalitate   *sincron  *acuratetea executarii figurilor conform stilului interpretat 
*costume * simt si traire artistica conform varstei . 
JURIU va fi compus din 3 personalitati si GRILA  notelor va fi astfel, pentru : 
Locul 1 – 30-25 puncte  
Locul 2 – 25-20 puncte 
Locul 3 – 20-15 puncte 
 

 JURIZAREA CATEGORIILOR DE VARSTA INCEPAND CU 7 ani  
 

Tehnica reprezintă 40% din punctajul final al momentului coregrafic. 

Juriul va evalua sincronizarea, mobilitatea și stabilizarea, abilitățile, execuția mișcărilor 
efectuate, calitatea mișcărilor pe parcursul momentului, inclusiv plasarea capului, a brațelor, a 
picioarelor și a corpului, jocul de picioare, poziția în picioare și în aer și sincronizarea dansatorilor, 
în funcție de cerințele tehnice ale monetului. Dansatorul (dansatorii) trebuie să mențină controlul 
asupra vitezei, direcției, impulsului și poziționării corpului pe tot parcursul momentului artistic. 

Coregrafia reprezintă 30% din punctajul final al momentului artistic. 
 

Coregrafierea și prezentarea unui număr într-un mod unic , cu elemente inovatoare, precum și 
modalități creative de exprimare și de transformare a ideilor coregrafului , sunt foarte apreciate de 
juriu. Cu toate acestea, coregrafia originală este permisă în toate disciplinele. Elemente precum 
utilizarea completă și creativă a scenei și a podelei, mișcări inovatoare, tranziții și interpretarea 
muzicii (dacă este folosită) sunt considerate părți esențiale ale unei coregrafii remarcabile. 
Coregrafia trebuie să fie adecvată pentru abilitățile și vârsta artiștilor. 

 
Nivelul de performanță (denumit și dificultatea execuției) reprezintă 15% din punctajul final 
al momentului artistic. 

Nivelul de performanță se măsoară prin dificultatea mișcărilor demonstrate de toți 
dansatorii dintr-un momentului artistic și prin varietatea stilurilor executate, în cazul în care 
această varietate este considerată ca făcând parte din disciplină. Nivelul de performanță 
trebuie să corespundă abilităților tehnice ale dansatorilor. 

 
Impresia generală reprezintă 15% din punctajul final al momentului artistic . 

Se va judeca nivelul de prezentare autentică și dezinhibată a momentului artistic care constă în 
atitudinea individuală, energia, postura, manifestarea neîntreruptă a încrederii măsurată prin 
expresia facială, contactul vizual și mișcarea corpului, entuziasmul, pasiunea și conexiunea cu 
publicul care generează un răspuns emoțional (emoție, bucurie, râs, melancolie, tristețe) în raport cu 
disciplina și povestea prezentată. Îmbrăcămintea și accesoriile purtate trebuie să reprezinte și să 
reflecte povestea prezentată. Este încurajată o selecție inovatoare și creativă a 
costumelor.Interpretarea și coregrafia trebuie să fie corelate cu muzica momentului artistic.  

 



De asemenea, judecătorii iau în considerare capacitatea dansatorului de a performa simultan cu 
muzica.  

Mișcările și modelele executate la sunetele simulate ale dansatorilor în absența unei muzici 
înregistrate (de exemplu, bătăi din picioare, bătăi din palme, voci etc.) vor fi, de asemenea, luate în 
considerare din punct de vedere muzical și judecate. Dansatorii ar trebui să se execute în 
sincronizare atunci când aceasta face parte din coregrafie, adică amplitudinea mișcărilor, viteza, 
sincronizarea și executarea mișcărilor ar trebui să fie efectuate de toți dansatorii la unison. Numărul 
ar trebui să lase o impresie memorabilă și de durată. 
Este interzisă abordarea juriului! 
 
 

                                                                  DEPUNCTARI 
 
*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 

 
REGULI GENERALE -Sarcina ca acest regulament sa fie adus la cunostinta elevilor si parintilor, 
revine exclusiv instructorului, precum si alte detalii tehnice care apar. 
In zona de concurs si ptr. pregatirea de dinaintea concursului a concurentilor ,vor sta doar 
profesorii/antrenorii /coregrafi (acestia vor purta ecuson) Insotitorii vor sta in tribune si in 
locuri speci amenajate. 

 

Orice detalii si lamuriri legate de coregrafii, discipline, regulament ,jurizare 
etc. sunt oferite numai concurentilor,instructorilor,pedagogilor si coregrafilor. 

 

Intrarea in scena /ring dans , se va face conform desfasuratorului si trebuie sa va 
asigurati ca sunteti la intrare cu cateva numere inainte . 

 

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 

 
Intrarea insotitorilor se face pe baza de bilet de intrare in valoare de 20 lei 
/persoana 
Profesorii/Coregrafii /Antrenorii au intrare libera si isi vor lua ecusonul de la 

intrare . 

 

                                                           Dispozitii Finale 
 

---Prin inscrierea in concursul ''SIBBA -CITY of DANCE” sunteti de acord cu 
acest Regulament si il veti respecta (coregraf,instructor/antrenor, 
elevi,parinti); 
---Prin înscrierea în concurs sunteți de acord cu fotografierea, respectiv înregistrarea imaginii dvs. și 
utilizarea înregistrarilor pentru promovarea ,în toate acțiunile referitoare la “SIBBA- CITYOFDANCE” 
și nu aveți și nu veți avea nici o pretenție față de aceste apariții. 
---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 
primul ajutor . 

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 formularul de 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-  
         0767 488 192 

 

 
 



 



 


