
ПОЛОЖЕННЯ 

V ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 

З ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

«ART DANCE 2019» 

ПРИЗОВИЙ ФОНД – 140000 UAH 

 

НОМЕР 

ВІДБІРКОВОГО ТУРУ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕННЯ 
МІСТО ПРОВЕДЕННЯ ЛОКАЦІЯ 

1 ТУР 03.11.2018 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 

7. Хмельницька обласна 

філармонія 

 

2 ТУР 
24.11.2018 ХАРКІВ 

м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1. 

Палац студентів НТУ «ХПІ» 

3 ТУР 
15.12.2018 

 

ІВАНО- 

ФРАНКІВСЬК 

м. Івано-Франківськ, 

Незалежності, 42. Театр ім. 

Івана Франка 

4 ТУР 

 

08.02.2019 

 

КИЇВ 

м.Київ,  проспект Космонавта 

Комарова, 1, Центр культури і 

мистецтв НАУ 

5 ТУР 

 

02.03.2019 

 

ВІННИЦЯ 
м. Вінниця, вул. Площа 

перемоги, 1. Будинок офіцерів 

6 ТУР 23.03.2019 ЛЬВІВ 

м. Львів, проспект В'ячеслава 

Чорновола, 2. Malevych: concert 

arena & night club 

7  ТУР 13.04.2019 ОДЕСА 
м. Одеса, проспект Шевченка, 

1а. ПК студентів ОНПУ 

ФІНАЛ 11.05.2019 КИЇВ  

Організатори заходу 

INTERNATIONAL UNION OF ARTS (МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ МИСТЕЦТВ). 

Тел.: +38 (095) 368-60-17; +38 (095) 511-41-77 

E-mail: inua2018@gmail.com сайт: www.inua.com.ua 
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І.  НОМІНАЦІЇ ТА ВІКОВІ КАТЕОГРІЇ ЧЕМПІОНАТУ 

1. НОМІНАЦІЇ 

Чемпіонат України здійснюється відповідно до правил INUA у номінаціях для: 

 

 ВЕЛИКИХ ФОРМ: 

 STREET DANCE - хіп-хоп, джаз-фанк, брейк-данс, вог, крамп, локінг, попінг та 

інші; 

 MODERN & CLASSIC DANCE - модерн, джаз-модерн,  класичний танець; 

 CONTEMPORARY DANCE - контемпорарі, 

 FOLK DANCE – народний танець, народна стилізація, східний танець, танці 

народів світу; 

 POP DANCE- естрадний танець, естрадно-спортивний танець, спортивно-

бальний танець, dance show. 

 SOLO – змагаються по віковим категоріям. 

 
2. ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ 

 Mini* – 4-6 років 

 Kids – 7-10 років 

 Junior - 11- 14 років 

 Open -  від 15 років 

 Mix** – змішана вікова категорія 

 Debut*** - перша участь 

_________________________________________________________________ 
* Mini – 4-6 років (у фіналі дана вікова категорія буде об’єднана з категорією Kids) 

** Mix – змішана вікова категорія (у фіналі дана категорія представлена не буде, категорія учасників, що потраплять 

у фінал в категорії mix, буде визначатися за віком більшості учасників колективу) 

***Debut - (перша участь, у фінал не проходить) 

 

Вік танцюриста визначається станом на дату проведення чемпіонату. 

3. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД 

 Великі форми – від 8 осіб та більше; 

 Solo* 
______________________________________________________________________ 

* Solo – кількість учасників в даній номінації обмежена. 

 

4. ХРОНОМЕНТАЖ  (тривалість номеру): 

 Великі форми (від 8 осіб) – 3,5 хв; 

 Solo - 1,5 хв. 

ІІ. УМОВИ УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТІ 

У чемпіонаті  можуть брати  участь  всі бажаючі колективи України та інших країн, незалежно 

від танцювальних організацій та об'єднань. 

            Колективи мають право приймати участь у будь якому-турі чемпіонату, незалежно від їх 

місця розташування. 

Командам дозволяється брати участь при  оформленні заявки за встановленою формою і в 

межах встановленого часу, оплативши реєстраційний внесок та надіславши фонограму. 

1) ПОРЯДОК ТА СТРОК РЕЄСТРАЦІЇ 

Вся реєстрація здійснюється через сайт Міжнародного союзу мистецтв: inua.com.ua, щоб 

зареєструватись Вам потрібно: 



 

 

1. Оплатити загальну суму  реєстраційного  внеску   за кожний танець на картковий 

рахунок   5168757370177760 (Манкиш Світлана Вікторівна) «Приват 

банк».  Інформація про кількість учасників вказаній у заявці, розглядається як 

остаточна. 

В призначені платежу, обов'язково вказувати: назву колективу/назву 

танцю/кількість учасників. За прикладом: «Фенікс, мелодія дощу, 15» 

У вартість реєстраційного внеску не включена комісія за переказ грошових 

коштів!!! 

ОБОВ'ЯЗКОВО! Зберегти чек і прикріпити його копію до форми заявки на участь. 

2. Заповнити форму заявки на кожний танець для участі на сайті www.inua.com.ua  не 

пізніше ніж за 15 днів до початку туру чемпіонату. 

3. До заявки необхідно прикріпити фонограму конкурсного номеру. Файл фонограми 

необхідно підписати великими літерами за прикладом: НАЗВА ТАНЦЮ, НАЗВА 

КОЛЕКТИВУ/ШКОЛИ/СТУДІЇ, МІСТО/СМТ/СЕЛО - «МЕЛОДІЯ ДОЩУ ФЕНІКС 

РІВНЕ». Назва колективу, танцю повинна збігатися з інформацією вказаною в заявці 

на участь. 

В день проведення чемпіонату при собі необхідно мати дублікати фонограм на USB флеш-

накопичувачах. 

4. Чекати підтвердження реєстрації. Якщо на протязі доби не прийде підтвердження 

зв'язатись з оргкомітетом чемпіонату. 

2) ФІНАНСОВІ УМОВИ 

 Чемпіонат є некомерційним заходом. Усі витрати на організацію та проведення чемпіонату 

складаються із організаційних благодійних внесків за участь в заході та благодійних 

спонсорських коштів. Організаційний благодійний внесок сплачується за кожну участь. 

 Витрати на проживання та харчування, а також витрати за трансфер за рахунок учасників чи 

відряджаючої сторони. 

Організаційний благодійний внесок: 

 Великі  форми (від 8 осіб)  – 250 UAH з учасника; 

 Solo – 600 UAH; 

 Колектив може претендувати більш ніж 1 номер при сплаті додаткового реєстраційного 

внеску  в розмірі 125 UAH з учасника за кожний номер. 

III СУДДІ ЧЕМПІОНАТУ 

 

Суддями чемпіонату є: Влад Яма, Раду Поклітару, Костянтин Томільченко, Руслан Махов,  Андрій 

Дикий,  Олександр Лещенко, Євгеній Кот, Ілона Гвоздьова, Олена Шоптенко, Ігор Кузьменко, 

Дмитро Жук, Дмитро Дікусар, Катерина Белявська та фіналісти теле-шоу «Танцюють всі», 

хореографи теле шоу «Танці з зірками». 

Остаточний склад суддівської колегії  буде відомий за місяць до проведення відбіркового 

туру чемпіонату, слідкуйте за оновленням інформації на сайті: www.inua.com.ua. 

 

IV. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

 

1) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Т - Техніка виконання - якість виконавської майстерності, відповідність стилю, 

музикальність, синхронність в колективі. 

К - Композиція танцю - хореографічна драматургія, сюжет номера, що включає 

композицію малюнка і танцювальну лексику. 

С - Сценічна культура - костюм, сценографія, стиль, імідж. 

      Ш - Шоу – видовищність номеру. 

 

 Оцінювання   виступів  за  кожен  номер судді  здійснюють за 



 

 

 

10-бальною системою з подальшим виведенням  середнього  балу.  Сума  середніх  балів  

суддівської колегії є оцінкою виступу колективу.  Рішення суддів  за  результатами кожної  

номінації оформляється  протоколом. 

 

 

РЕЙТИНГ ОЦІНЮВАННЯ ЧЕМПІОНАТУ 

РЕЙТИНГ СУМА БАЛІВ 

ЗОЛОТИЙ ЧЕМПІОН від 124 БАЛІВ 

СРІБНИЙ ЧЕМПІОН від 108 до 124 БАЛІВ 

БРОНЗОВИЙ ЧЕМПІОН від 92 до 108 БАЛІВ 

1 МІСЦЕ від 68 до 92 БАЛІВ 

2 МІСЦЕ від 52 до  68 БАЛІВ 

3 МІСЦЕ від 40  до 52 БАЛІВ 

4 МІСЦЕ від 36 до 40 БАЛІВ 

5 МІСЦЕ від 32 до  36 БАЛІВ 

6 МІСЦЕ від 20  до 32 БАЛІВ 

 

 У разі однакової кількості балів у фіналі вирішальним є  рішення голови суддівської 

колегії. 

Така  система  оцінювання  залишається постійною протягом  усього Чемпіонату. 

 

2)  НАГОРОДЖЕННЯ ВІДБІРКОВОГО ТУРУ 

 Всі учасники будуть нагороджені дипломами «за участь» у форматі A4. 

 Керівники колективів нагороджуються офіційною подякою Чемпіонату. 

 Переможці  (Золоті чемпіони) Чемпіонату України отримують титул Чемпіона 

відбіркового туру Чемпіонату України, кубок і нагороджуються дипломом та переходять 

до фіналу Чемпіонату, який відбудеться 11.05.2019 року у місті Києві та будуть мати 

змогу боротися за головний приз; 

 Переможці (срібні, бронзові чемпіони) відбіркового  туру Чемпіонату України отримують 

титул, і нагороджуються кубком, дипломом  Чемпіонату України; 

 Переможці (1-ше, 2-ге, 3-тє, 4-те, 5-те, 6-те місце) відбіркового туру Чемпіонату України 

отримують титул, і нагороджуються кубком, дипломом Чемпіонату України; 

 Рішення суддів, оформлені протоколом, остаточні, перегляду та обговоренню не 

підлягають. Результати конкурсу повідомляються учасникам тільки на церемонії 

нагородження. 

 Нагородження проводиться по номінаціям. Перед нагородженням на сцену запрошується 

керівник колективу та 3-5 учасників колективу у сценічних костюмах. 

 

3) НАГОРОДЖЕННЯ ФІНАЛУ 

 Всі учасники будуть нагороджені дипломами «за участь» у форматі A4. 

 Керівники колективів нагороджуються офіційною подякою Чемпіонату. 

 Переможець фіналу отримує звання ГРАН ПРІ – ЧЕМПІОН ART DANCE 2019, кубок,  

нагороджується дипломом та грошовим призом згідно таблиці вказаної далі по тексту; 

 Переможці  фіналу Чемпіонату України (Золоті чемпіони) отримують титул золотих 

Чемпіонів  України, нагороджуються кубком, дипломом та грошовим призом згідно 

таблиці вказаної далі по тексту; 

 Переможці фіналу Чемпіонату України (срібні, бронзові чемпіони)   отримують титул 

срібних та бронзових чемпіонів і нагороджуються кубком, дипломом  Чемпіонату України 

та пам'ятними призами; 

 Переможці (1-ше, 2-ге, 3-тє, 4-те, 5-те, 6-те місце)  фіналу Чемпіонату України отримують 

титул, і нагороджуються кубком, дипломом Чемпіонату України; 

 Інші учасники  отримують титул «TOP-100» найкращих колективів України 2019»  

нагороджуються кубком, дипломом; 



 Рішення суддів, оформлені протоколом, остаточні, перегляду та обговоренню не 

підлягають. Результати конкурсу повідомляються учасникам тільки на церемонії 

нагородження. 

 

 Нагородження проводиться по номінаціям. Перед нагородженням на сцену запрошується 

керівник колективу та 3-5 учасників колективу у сценічних костюмах. 

 

4) ГАЛА –КОНЦЕРТ ФІНАЛУ 

 Гала концерт відбудеться після оголошення результатів фіналу та церемонії нагородження; 

 У гала-концерті будуть приймати участь: колектив, який виборов титул Гран-прі та 

колективи, які вибороли звання золотих Чемпіонів України. 

ПРИЗОВИЙ ФОНД 140 000 UAH 

Номінації 

/вікові 

категорії 

STREET 

DANCE 

MODERN & 

CLASSIC 

DANCE 

CONTEMPO 

RARY 

DANCE 

FOLK DANCE 
POP 

DANCE 
SOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kids 

 

 

Junior 

 

 

Open 

 

ГРАН ПРІ – ЧЕМПІОН ART DANCE 2018 

20000 UAH 

 

ЗОЛОТИЙ 

ЧЕМПІОН 

 Kids – 

 3000 UAH 

 Junior – 

 7000 UAH 

Open – 

15000 UAH 

 

 

ЗОЛОТИЙ 

ЧЕМПІОН 

 Kids – 

 3000 UAH 

 Junior – 

 7000 UAH 

Open – 

15000 UAH 

 

 

ЗОЛОТИЙ 

ЧЕМПІОН 

 Kids – 

 3000 UAH 

 Junior – 

 7000 UAH 

Open – 

15000 UAH 

 

ЗОЛОТИЙ 

ЧЕМПІОН 

 Kids – 

 3000 UAH 

 Junior – 

 7000 UAH 

Open – 

15000 UAH 

 

ЗОЛОТИЙ 

ЧЕМПІОН 

 Kids – 

 3000 UAH 

 Junior – 

 7000 UAH 

Open – 

15000 UAH 

 

ЗОЛОТИЙ 

ЧЕМПІОН 

 Kids – 

 2000 UAH 

 Junior – 

 3000 UAH 

Open – 

5000 UAH 

 

СРІБНИЙ 

ЧЕМПІОН 

СРІБНИЙ 

ЧЕМПІОН 

СРІБНИЙ 

ЧЕМПІОН 

СРІБНИЙ 

ЧЕМПІОН 

СРІБНИЙ 

ЧЕМПІОН 

СРІБНИЙ 

ЧЕМПІОН 

БРОНЗОВИЙ 

ЧЕМПІОН 

БРОНЗОВИЙ 

ЧЕМПІОН 

БРОНЗОВИЙ 

ЧЕМПІОН 

БРОНЗОВИЙ 

ЧЕМПІОН 

БРОНЗОВИЙ 

ЧЕМПІОН 

БРОНЗОВИЙ 

ЧЕМПІОН 

1 місце 1 місце 1 місце 1 місце 1 місце 1 місце 

2 місце 2 місце 2 місце 2 місце 2 місце 2 місце 

3 місце 3 місце 3 місце 3 місце 3 місце 3 місце 

4 місце 4 місце 4 місце 4 місце 4 місце 4 місце 

5 місце 5 місце 5 місце 5 місце 5 місце 5 місце 

6 місце 6 місце 6 місце 6 місце 6 місце 6 місце 

       V ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 Розмір сцени:  10 * 10 м, поверхня:  дерево. 

 Звук  професійний 10 кВт. 

 Вхід учасників за лаштунки не раніше ніж за два номера до їхнього виходу. 

 Перед початком конкурсу необхідно обов'язково перевірити музику в звукорежисера. 

 Будь-яка Рекламно-інформаційна діяльність на чемпіонаті без попередньої згоди організатора 

заборонено! 

 Організатор залишає за собою право об'єднувати номінації, категорії і стилі. 

 Організатор залишає за собою право змінювати тривалість і формат проведення заходу.  

 Організатор залишає за собою право вносити зміни до положення без попередження . 

 Вхід для всіх гостей чемпіонату впродовж проведення відбіркових  турів чемпіонату   —  

безкоштовний! 

 Благодійний внесок для глядачів та супроводжуючих осіб (окрім керівника колективу) на  день 

проведення фіналу   —  150 грн.! 

 Всі спірні питання, зв'язані з виступом учасників чемпіонату, вирішуються організаторами у рочому 

порядку. 

Для отримання більш детальної інформації, а також всі новини та оновлення на  сайті: 

www.inua.com.ua 

http://www.inua.com.ua/


За усіма фінансовими та організаційним питанням більш детальну інформацію можна отримати 

написавши нам листа: inua2018@gmail.com або зв’язавшись з нами за телефонами: 

+38 (095) 368-60-17; +38 (095) 511-41-77; 

 

До зустрічі на чемпіонаті! 

mailto:inua2018@gmail.com

