UKRAINE
BATTLES
Чемпіонат України з Хіп Хоп танцю
Hip Hop International Ukraine 2016
Офіційні правила участі в змаганнях (HHI)
POPPING BATTLES 1x1

Hip Hop International Ukraine – чемпіонат України з танців в
стилі хіп хоп, переможці якого отримують статус Чемпіонів
України та право захищати честь країни на Чемпіонаті Світу
World Hip Hop Dance Championship в США.

Правила реєстрації учасників
УВАГА: Для всіх учасників передбачена тільки попередня реєстрація! В день змагань заявки не
приймаються.
Для участі в чемпіонаті Hip Hop International Ukraine, команді необхідно провести ряд дій,
встановлених HHI:
Крок 1: Заповнити електронну анкету реєстрації (окремо для 1x1 і 2x2).
Крок 2: Протягом 2 робочих днів, на вказаний в реєстраційній формі e-mail прийде підтвердження
отримання заявки. У разі, якщо ви не отримали підтвердження - напишіть нам лист із
зазначенням ПІБ і часом заповнення заяви на e-mail.
Крок 3: Оплатити участь не пізніше 18 квітня 2016 року, щоб уникнути штрафних санкцій.

POPPING BATTLES 1x1
Етапи змагань
1. Відбірковий тур (преселекшн)
Учасники танцюють в невеликих групах одночасно, поки суддя не вибере найдостойніших для
проходження в наступний тур. Можливо декілька турів преселекшена.
2. Батли
За результатами преселекшена суддя відбирає 16 найсильніших учасників для участі в баттлах
1х1. У кожного танцюриста буде по два виходи, тривалістю від 30 до 45 секунд, за батл.
3. Фінальний батл
Два найсильніших учасника в кожній категорії зустрінуться віч-на-віч у грандіозному фіналі
Чемпіонату України з хіп хоп танцю Hip Hop International Ukraine 2016
і будуть боротися за звання Чемпіона України. У кожного танцюриста буде два виходи по 1
хвилині.
Учасники змагаються під музику запрошених ді-джеїв.

Костюми
1. Учасникам слід виступати в костюмах, що відображають заявлені стилі;
2. Костюми можуть включати наступні аксесуари:
Капелюхи
Кепки
Рукавички
Хустки
Окуляри
Ювелірні прикраси і т.д.
3. Заборонено використання реквізитів, які не є частиною
костюма, таких як:
Тростини
Стільці
Музичні інструменти і т.д.
4. Допускається зняття деяких елементів костюма (куртки, жилетки, капелюхи і т.д.) під час
виступу, однак категорично заборонено залишати елементи одягу в межах танцювального
майданчика, також не дозволяється кидати фрагменти костюмів в глядацький зал.
5. Заборонено наносити на тіло і обличчя фарбу, масло, блискітки, які можуть залишитися на
поверхні танцювального майданчика.

Критерії оцінки
На оцінки суддів впливає виконання всіх зазначених критеріїв виступу. Головне, пам'ятати фокус повинен бути не на змаганні, а на музиці. Компетентні судді оцінюють кожен параметр
сольного виступу окремо:
1. Оригінальні рухи заявленого стилю
2. Характер і харизма
3. Музикальність (!) - Один з найголовніших параметрів
4. Стиль
5. Стан (впевненість, контакт очей, енергетика)
6. Різноманітність рухів стилю

7. Майстерність
8. Креативність (додати щось своє, бути не як всі)
9. Зовнішній вигляд
10. Робота з аудиторією (оцінюється те, як ви можете запалити аудиторію, отримати відгук від
глядачів)

Фізичне і психічне здоров'я
1. До участі в змаганнях допускаються тільки фізично і психічно здорові танцівники, які мають
хорошу фізичну підготовку.
2. Учасники змагань самі несуть відповідальність за своє життя і здоров'я.

Етична сторона питання
1. Заборонені образи по відношенню до суддів та інших учасників змагань.
2. Заборонено використання нецензурних слів під час змагань.
3. Заборонено здійснювати дії, які будь-яким чином можуть завдати шкоди репутації або
образити почуття будь-якого учасника змагань.
4. Під час проведення змагань категорично заборонено поширення рекламної чи іншої
несанкціонованої інформації (листівок, буклетів, запрошень і т.д.), а також проведення агітаційної
діяльності серед учасників змагань (пропозиції перейти в іншу танцювальну студію, змінити
викладача, не брати участь на змаганнях і т.д.).
5. Заборонено будь - яким чином впливати на рішення суддів, вступати в контакт з суддями
до оголошення результатів змагань.
6. Заборонено розповсюдження негативних відгуків щодо організаторів змагань - організації Hip
Hop International під час і після проведення Чемпіонату.
Порушення етичних норм проведення чемпіонату Hip Hop International Ukraine може спричинити
за собою дискваліфікацію команди з подальшою забороною участі в будь-яких інших заходах,
що проводяться компанією Hip Hop International в Україні та в інших країнах, де є представництва
HHI.
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