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„Lithuanian Open 2017“
Hip Hop (IDO) varžybų taisyklės
2017.06.17 (šeštadienis)
„Lithuanian Open 2017“ hip-hop šokių čempionatas, tai atranka į IDO 2017 metų Pasaulio Hip Hop šokių čempionatą,
todėl jis vyks pagal tarptautines IDO taisykles, kurios galioja vykstant šios organizacijos Pasaulio ir Europos Hip-Hop
čempionatams.
Varžybos vyks šiuose pogrupiuose: Mini Kids, Beginners ir OPEN
Mini Kids pogrupis:
-

Dalyvauja 2010 metų gimimo ir jaunesni šokėjai
Bus vykdomos Solo, Duo, Small Groups ir Formation kategorijų varžybos.

Beginners pogrupis:
-

Dalyvauja tik tie šokėjai, kurių „šokėjiška“ patirtis ne didesnė kaip vienas sezonas.
Bus vykdomos tik SMALL GROUPS ir FORMATION kategorijos (šiame pogrupyje Solo ir Duo NĖRA!!!)
Kiekviena kategorija vertinama atskirai, tas pats šokėjas gali dalyvauti keliose kategorijose.
Amžiaus grupės: Children (2006 metų gimimo ir jaunesni),
Juniors (2002-2005metų gimimo),
Adults (2001 metų gimimo ir vyresni).

OPEN pogrupis:
-

Bus vykdomos šių kategorijų varžybos: SOLO male, SOLO female, DUOS, SMALL GROUP, FORMATION
Kiekviena kategorija vertinama atskirai, tas pats šokėjas gali dalyvauti keliose kategorijose.
Amžiaus grupės: Children (2006 metų gimimo ir jaunesni),
Juniors (2002 - 2005 metų gimimo),
Adults (2001 metų gimimo ir vyresni).
Adults 2 (1986 metų gimimo ir vyresni; tik Formation kategorija)

Trumpai apie varžybų kategorijas ir jų vykdymo nuostatas:
1. SOLO male/female
Pasirodymo trukmė 1 min.,
Muzika organizatorių
Viena šokių mokykla ar studija gali registruoti ne daugiau kaip po 5 merginas ir 5 vaikinus kiekvienoje
amžiaus grupėje !!!!!
2. DUO
Šoka du šokėjai, gali būti mišri pora (vaikinas + mergina)
Pasirodymo trukmė 1 min.,
Muzika organizatorių
Viena šokių mokykla ar studija gali registruoti ne daugiau kaip 5 poras kiekvienoje amžiaus grupėje !!!!!
3. SMALL GROUP
dalyvauja grupės, kuriose šoka nuo 3 iki 7 šokėjų
Pasirodymo trukmė 2 min.,
Muzika organizatorių

-24. FORMATION
dalyvauja grupės, kuriose šoka nuo 8 iki 24 šokėjų
Pasirodymo trukmė nuo 2:30 min. iki 3 min.
Svarbu !!!! muzikos tempas ne daugiau kaip 120 bpm, greitesnės muzikos gali buti, bet ne daugiau, kaip 30 sek.
Muzika paruošia pats kolektyvas
Plačiau apie varžybų reikalavimus žr. www.ido-dance.com (competition rules)
Registracija: dalyvių paraiška - prisegtuke. Ją užpildykite ir siuskite el. paštu kestas@streetstyle.lt. Jei turite klausimų
dėl registracijos skambinkite tel.: +370 670 21646

Registracijos pabaiga: 2017 06 10 !!!!!!!!!
Taurėmis arba medaliais, bei diplomais bus apdovanoti varžybų nugalėtojai bei prizininkai. Medalius gaus visi
prizininkai (1,2 ir 3 vietos) Hip Hop OPEN pogrupyje.

Informacija:
www.streetstyle.lt

https://www.facebook.com/events/1923738104505952/
tel. mob.: +370 670 21646 (Kęstas)

Organizatoriai: „NŠA“

