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Від 10.01.2020 № 01-10
Директорам
обласних,
Київського
міського центру, палаців дитячо юнацької
творчості
естетичного
виховання,
державних
будинків
художньої та технічної творчості

Про проведення
Відкритих міжнародних змагань
зі спортивних танців «Кубок України - 2020»
(«Ukrainian Cup 2020 »)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28. 11. 2019 року
№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти)», 1 - 2 лютого 2020 року у місті Києві Українським
державним центром позашкільної освіти будуть проведені Відкриті міжнародні
змагання зі спортивних танців «Кубок України - 2020» («Ukrainian Cup 2020»). Умови
проведення заходу додаються.
До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної,
загальної середньої, професійної, вищої освіти та інших закладів освіти України.
Заїзд учасників змагань 1 лютого 2020 року за адресою: місто Київ, вул.
Хрещатик, 36, Київська міська державна адміністрація (приміщення Колонної зали).
Просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення заходу
забезпечують супроводжуючі особи. Витрати на відрядження учасників та
супроводжуючих осіб здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Додаткова інформація за телефоном у місті Києві (067) 572 - 06 - 40 (контактна
особа - Францен Сергій Олександрович).
Директор

Наумець (044) 253-01-05

Г. А. Шкура
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Додаток
до листа УДЦПО
від 10.01.2020р. № 01-10

Умови проведення
Відкритих міжнародних змагань зі спортивних танців
«Кубок України - 2020» («Ukrainian Cup 2020»)
1. Мета та завдання
1.1. Відкриті міжнародні змагання зі спортивних танців «Кубок України - 2020»
(«Ukrainian Cup 2020») проводяться з метою розвитку та популяризації спортивних
танців серед дітей та молоді, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом.
Це є культурно - мистецький захід, що розвиває у дітей та молоді естетичний смак,
виявляє талановитих дітей та молодь у хореографічному мистецтві.
2. Організатори заходу
2.1. Організаторами змагань є Український державний центр позашкільної освіти
за підтримки Київської міської ради, Департаменту освіти і науки Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Національної ради танцю України.
3. Програма проведення змагань
3.1. Програма проведення змагань передбачає:
I відділення - класифікаційні змагання;
II відділення - класифікаційні змагання;
ІII відділення - класифікаційні змагання;
ІV відділення - урочисте відкриття, фінальні змагання кращих пар України та
Європи.
Музичний супровід вечірнього відділення: естрадно - симфонічний оркестр
Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України під
керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України Антонюка Дмитра, диригент Заслужений діяч мистецтв України - Микола Лисенко.
4. Умови проведення змагань
4.1. Змагання проводяться на майданчику 400 кв.м..
4.2. Змагання проводяться за правилами World Dance Council Amateur League та
Української Ради Спортивного Танцю (UDSC).
4.3. Переможці визначаються з учасників фіналу по скейтинг – системі.
5. Учасники змагань
5.1. До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної,
загальної середньої, професійної, вищої освіти та інших закладів освіти України.
5.2. До участі у змаганнях допускаються пари у наступних вікових категоріях:
діти, ювенали І, ювенали II, юніори І, юніори II, молодь І, молодь II, дорослі,
сеньйори по класам: Н, Е, Д, С, В, А, S, професіонали. Кількісний склад учасників не
обмежений!
5.3.Змагання проводяться, як особиста першість з європейських та
латиноамериканських танців в кожній віковій категорії окремо, а саме:
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6. Фінансування заходу
6.1. Проїзд, харчування та проживання учасників здійснюються за рахунок
організації, що відряджає або інших джерел фінансування не заборонених чинним
законодавством України.
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7. Суддівська колегія
7.1. Судді/ Adjudicators: Hannes Emrich (Austria), Dorin Frecatanu (Great Britain), Marina
Sergeeva (Great Britain) та запрошенні судді вищої категорії України (список суддів
доповнюється). Головний суддя змагань - Полигач Ігор. Спортивний інспектор Соловйов Ігор, ведучий - Мазур Ігор.
8. Нагородження учасників заходу
8.1. Фіналісти змагань нагороджуються дипломами (відповідних ступенів)
Українського державного центру позашкільної освіти.
8.2. Призери змагань нагороджуються кубками, медалями та дипломами
(відповідних ступенів) Українського державного центру позашкільної освіти.
9. Умови прийому та подачі заявок
9.1. Для участі у змаганнях до 30 січня 2020 року обов’язкова On-line реєстрація
для пар та суддів на сайті www.flymark.dance
Більш детальна інформація за телефоном у місті Києві (067) 572 - 06 - 40
(контактна особа - Францен Сергій Олександрович), (099) 350 - 16 - 23 Алла.
9.2. Учасникам змагань необхідно мати з собою наступні документи:
класифікаційна книжка спортсмена будь - якої танцювальної організації України
та інших країн;
паспорт або свідоцтво про народження.
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Програма проведення
Відкритих міжнародних змагань
зі спортивних танців «Кубок України - 2020» («Ukrainian Cup 2020»)
Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Київська міська державна
адміністрація (приміщення Колонної зали).
Дата проведення: 1 - 2 лютого 2020 року.
07.00 – 09.30
09.30 – 12.30
12.30 – 15.30
15.30 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 22.00

07.00 – 09.30
09.30 – 12.00
12.00 – 14.30
14.30 – 17.30
17.30 – 22.00

1 лютого 2020 року (субота)
Заїзд, реєстрація учасників змагань (м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
Київська міська державна адміністрація, приміщення Колонної зали).
Відбіркові змагання (початківці).
Відбіркові змагання (середня група).
Відбіркові змагання (основні рейтингові категорії).
Вечірнє відділення.
Урочисте відкриття.
Представлення суддів та організаторів змагань
Показові виступи кращих танцюристів.
Півфінальні та фінальні змагання кращих танцювальних дуетів.
Нагородження призерів та переможців.
2 лютого 2020 року (неділя)
Реєстрація учасників змагань (м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Київська
міська державна адміністрація, приміщення Колонної зали).
Відбіркові змагання (початківці).
Відбіркові змагання (середня група).
Відбіркові змагання (основні рейтингові категорії).
Вечірнє відділення
Вітальне слово.
Парад учасників вечірнього відділення.
Представлення суддів та організаторів.
Нагородження призерів та переможців.

