
INTERNATIONAL UNION OF DANCE EDUCATORS 
Міжнародний союз викладачів танців 

 
КУБОК  ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ  IUDE 

з сучасної хореографії 
«INTISAR  DANCE -2019 

14 квітня  2019 року в м.Хмельницький 
 

Дата: 14.04.2019 року в м. Хмельницький – Кубок Західної України  IUDE 
 “ INTISAR DANCE ” 
Онлайн реєстрація на конкурс проходитиме на сайті iude.com.ua 
 до 04.04.219 року. 
 
P.S. В кого виникнуть проблеми, можна буде зарееструватися по заявці (зразок 
додаеться) 
 
В рамках фестивалю буде проходити майстер -клас  майстра спорту з 
акробатики. При оплаті  до 10.04.2019 - вартість 100 грн. 
Пізніше-150грн . 
Час та місце проведення буде вказано після реестраціії ! 
 

Місце 
проведення 
змагань 

Адреса проведення –  театр ім.Старицького, 
Вул.Соборна ,60 
 

Організатори: INTERNATIONAL UNION OF DANCE EDUCATORS 
Міжнародний союз викладачів танців 
Організатори: 
Кузнєцова Юлія -0684216602 
Яковюк Юлія – 0964123985 
 

Ліги: Ліги: 
- Дебют 
- Початківці 
- Продовжуючі 

- Професінали 
-  

Вікові групи:  
Вікові класифікації з сучасної хореографії: Кількісний склад учасників: 

-  БЕБІ- діти 5-6р 

-  МІНІ- 7-9р  

- ЮВЕНАЛИ- 10-11 р 

-  ЮНІОРИ- 12-15 р 

-  МОЛОДЬ- 16-20р 

- ДОРОСЛІ -21 і старші 

-соло 
 
-дует 
 
-мала група (3-7 учасників) 

- формейшн (8-24 учасників) 

-продакшн (25 та більше учасників) 

 
Категорії:   

StreetDanceRevue – соло, дует, мала  група, формейшн, продакшн; 
Hip-hop, Disko, Джаз-фанк (постановка)– соло,дует,мала  група, формейшн, продакшн; 
Hip-hop, Disko, Джаз-фанк(імпровізація під музику організатора) – соло; 
LatinShow,BallroomShow– соло, пара, мала  група, формейшн, продакшн; 
Джаз-соло, дует, мала група, формейшн, продакшн; 
ModernDance - соло, дует, мала  група, формейшн, продакшн; 
Contemporary Dance (постановка)- соло, дует, мала  група, формейшн, продакшн; 



Contemporary Dance (імпровізація під музику організатора)  – соло; 
DanceShow – соло, дует, мала  група, формейшн, продакшн; 
Fantasy-  соло, дует, мала  група, формейшн, продакшн; 
Народний танець, Стилізований народний танець - соло, дует, мала  група, формейшн, продакшн; 
Вільна танцювальна категорія- соло, дует, мала  група, формейшн, продакшн; 
Спортивно-акробатичний танець-соло,дует,мала група,формейшн,продакшн 
Класичний танець-соло,дуети,група,формейшн,продакшн 
 

Учасники: Танцівники будь-яких танцювальних організацій, які виконали реєстраційні умови. 
 

Реєстрація: 
 

Онлайн реєстрація на конкурс проходитиме на сайті iude.com.ua  
до 04.10.2019  року. 
Заходите на сайт iude.com.ua, реєструєтеся, знаходите в списку 
конкурсів з сучасної хореографії Кубок Західної України  IUDE 
«INTISAR DANCE_2019» реєструєте на конкурс своїх учасників.  
 
 
ЗАЯВКУ ОБОВ*ЯЗКОВО ПРОДУБЛЮВАТИ НА ПОШТУ –  
yulichita_88@ukr.net 
УВАГА!!! Заявка вважаеться прийнятою лише після відповіді 
організатора!! 
 
Після отримання відомості з присвоєними номерами до кожного танцювального номеру, підписуєте музичні 
треки, тобто змінюєте назву самого треку (номер, категорія, номінація). 
 Ці перейменовані треки надсилаєте на пошту організатора - yulichita_88@ukr.net 
 Музика приймається до 10.04.2019 року. 

Судді:  
Президент IUDE, Суддя – інформатор, виконавчий директор – Любов Мурза (Україна) 
 
Ліцензовані судді IUDE та Запрошені зіркові судді!!! 
 
 
 

Нагородження: Всі учасники ліги «Дебют» нагороджуються медалями та дипломами. 
Призери в категоріях соло та дует нагороджуються дипломами та медалями. 
 
Призери категорій «мала група», «формейшн», «продакшн» нагороджуються       
дипломами та кубками. 
КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМУЕ МЕДАЛЬ та ІМЕННУ ГРАМОТУ!!! 
КОРОЛЕВА ІМПРОВІЗАЦІЇ- КОРОНА!!!! (для солістів) 
КУБОК ІНТІСАРУ- КУБОК!!!!(для солістів) 
 
Додатково будуть подарунки та сюрпризи учасникам від спонсорів та         
партнерів  конкурсу!!!! 
 

Фінансові умови:  
Для учасників, які НЕ являються членами НІЯКИХ організацій: 
 
соло – 220 грн. 
імпровізація – 200 грн.  
дует - 200 грн. з одного учасника.  
Формейшн, продакшн,група - 150 грн. з одного учасника 
 
Для членів інших танцювальних організацій: 
 соло - 210 грн. 
імпровізація – 190 грн.  
дует - 190 грн. з одного учасника.  
Формейшн, продакшн,група - 140 грн. з одного учасника. 
 
Для членівIUDE: 
соло - 200 грн. 
імпровізація – 180 грн.  
дует - 180 грн. з одного учасника.  
Формейшн, продакшн ,група - 130 грн. з одного учасника. 

mailto:yulichita_88@ukr.net


 
Королева Імпровізаціі (соло): 
-вільний стиль 
- контемп                                   -  400грн  (за умови не менше 6 учасників) 
- диско 
- латин біт  
 
Кубок Інтісару (соло): 

- Класичний танець 
- Данс шоу 
- Спортивно- акробатичний танець                        -400 грн (за умови не менше 6 учасників) 
- Хіп-хоп 
- Джаз-фанк 
- Вільний стиль 

 
 
Вхідний квиток для супроводжуючих та глядачів 100  грн з людини на цілий день. 
 

Увага!!! Всім керівникам 
донести до 
супроводжуючих осіб інфор
мацію про 
вартість вхідних квитків! 
 
 
 

Музичний 
супровід: 

Після отримання відомості з присвоєними номерами до кожного танцювального номеру, підписуєте музичні 
трек, тобто змінюєте назву самого треку (номер, категорія, номінація).  
Ці перейменовані треки надсилаєте на пошту організатора   yulichita_88@ukr.net 
Музика приймається до 10 квітня 2019р. 
 
ТРИВАЛІСТЬ КОМПОЗИЦІЙ- сучасна хореографія 
 
Музика організатора (імпровізація)- 
1. Одна хвилина  Загальний захід для всіх участників 
2. Пів хвилини ( по 30 секунд) по 3-4 людини. в підзаході 
3.Одна хвилина загальний захід для всіх учасників 
 
Соло- до 2 хвилини 
Дует— до 2.00 хв 
Мала група-до 3.00  хв 
формейшн-2.30-4.00 хв 
продакшн-3.00-5.00 хв 
 

Інформація: Реєстрація танцівників проводиться за наявністю класифікаційної книжки дійсного члена будь-якої танцювальної 
всеукраїнської організації, офіційно зареєстрованої в Міністерстві Юстиції України, дійсної на 2018 рік. А також 
при наявності оригіналу паспорта або свідоцтва про народження (для танцівників, які не є членами ні однієї з 
танцювальних організацій). Якщо танцівник, тренер, керівник прагнуть стати членом IUDE та отримати 
класифікаційну книжку члена IUDE, вони можуть звернутись із цим проханням на електронну пошту 
iude.com.ua@gmail.com 
Право на фото та відео зйомку належить IUDE та організатору. 
 

Довідки: Організатори: 
 
Кузнєцова Юлія -0684216602 
Яковюк Юлія- 0964123985 
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