
 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

Всеукраїнських відкритих змагань з джампстайлу, шаффлу  та брейку 

«United dance beat» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання  з джампстайлу, шаффлу та брейку 

«United dance beat»  (далі – змагання) проводяться з метою підтримки, 

розвитку, популяризації джампстайлу та шаффлу, підвищення професійної 

майстерності педагогів, надання можливості виявлення та сприяння юним 

талантам; естетичного виховання дітей і підлітків; пропаганди активних форм 

дозвілля. 

1.2. Завдання змагань: 

розвиток хореографічного дитячого та юнацького мистецтва; 

обмін творчим досвідом і творчими досягненнями між учасниками, 

керівниками; 

підвищення професійного рівня керівників-педагогів дитячих колективів; 

підтримка талановитих дітей та молоді в реалізації творчого потенціалу; 

виховання художнього смаку у підростаючого покоління; 

розвиток JumpStyle та Shuffle танцю в Україні та країнах Європи; 

підвищення індивідуальної майстерності джамерів та шаффлерів; 

пропаганда здорового способу життя. 

 

2. Організатори змагань 

      2.1. Організаторами змагань є Український державний центр позашкільної 

освіти Міністерства освіти і науки України, Центр творчості дітей та юнацтва 

«Шевченківець» Шевченківського району міста Києва, Громадська організація 

«Пульс». 

 

3. Учасники змагань 

     3.1. До участі у змаганнях запрошуються вихованці та учні закладів  

позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої,  вищої освіти віком від 8 до 21 року включно. 

3.2. Учасники братимуть участь у двох номінаціях:  

Соло Jumpstyle;  

Соло Shuffle.  

(Загальна кількість учасників необмежена). 

 

  

 

  4. Порядок проведення змагань 

       4.1. Проведення змагань, система турніру. 

Правила проведення змагань у номінації «Соло Jumpstyle» та «Cоло 
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Shuffle» є однаковими. 

Учасники змагань розподіляються  на пари та змагаються між собою.  

З 2-х учасників судді обирають одного переможця який проходить у ІІІ раунд 

(завершальний). Так само відбуваються змагання учасників сітки 

«переможців». Учасники пари вирішуються шляхом жеребкування. Такі раунди 

продовжуються доти доки у сітці «другого шансу» не залишиться один 

учасник, а у сітці «переможців» не залишиться два учасника. В останньому 

раунді сітки «переможців» учасники танцюють по 2 соло, по черзі.  

 

5. Фінал 

5.1. У фінальний етап проходять два останні учасники сітки 

«переможців» і один учасник сітки «другого шансу». 

На даному етапі учасники танцюють по два соло. 

Хто перший розпочинає батл вирішується підкиданням монети. Підсумки 

виступів оголошуються  на нагородженні учасників. 

5.2. На усіх етапах змагань учасники оцінюються за критеріями: 

техніка виконання танцю; 

складність виконаної програми; 

агресія та енергійність; 

попадання в біт;  

нові елементи та різноманітність рухів. 

5.3. Результати змагань оголошуються під час нагородження учасників. 

Увага!!! Рішення суддів є остаточним та оскарженню не підлягає. 

 

6. Фінансування  

6.1. Приїзд учасників та супроводжуючих осіб здійснюються за рахунок 

відряджуючої сторони або інших джерел не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

7. Нагородження переможців 

 Переможців та учасників нагороджують судді змагання , адміністрація 

центру творчості «Шевченківець». 

  

8. Основні правила поведінки учасників змагань 

На території закладу та у приміщенні, де будуть проводитися змагання  

суворо заборонено: 

Вживати алкогольні та слабоалкогольні напої 

Палити 

Заходити до приміщення в стані алкогольного чи наркотичного оп`яніння  

Вживати не цензурну лексику. 

 Агресивно та без поваги ставитись до учасників, суддів, глядачів та 

організаторів змагань. 
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Руйнувати та псувати майно Українського державного центру 

позашкільної освіти, громадської організації «Пульс» та Центру творчості 

«Шевченківець». 

За порушення цих правил учасник дискваліфікується до кінця змагань та 

покидає приміщення. 

Організатори залишають за собою право вносити корективи до умов 

проведення змагань. 

 

  Реєстрація і вхід - БЕЗКОШТОВНІ! 

 

 

Орієнтовний план проведення 

Всеукраїнських відкритих змагань з джампстайлу, шаффлу та брейку  

«United dance beat 2018». 

 

 

Дата проведення: 17 листопада 2018 року 

Місце проведення: м. Київ, Кловський узвіз, 8, Український державний 

центр позашкільної освіти 

 

10.00 – 11.00        Заїзд та реєстрація учасників змагань  

 11.00 – 11.30  Офіційне відкриття змагань 

 11.30 – 12.00  Підготовка учасників  змагань до виступів 

 12.00 – 14.45  Змагання учасників за  номінаціями  «Соло Jumstyle» тa  

«Cоло Shuffle» (3 раунди) 

 14.45 – 16.15  Перерва 

 16.15 – 16.30  Показові виступи суддів 

 16.30 – 17.30  Продовження змагань  

 18.00 – 18.30  Нагородження переможців змагань  

 Після   19.00       Від’їзд   

 
 


