
Чемпіонат України з Хіп Хоп танцю
Hip Hop International Ukraine 2017

Офіційні правила участі в чемпіонаті Hip Hop International
Crew | танцювальних команд | від 5-9 осіб

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.
 

Hip Hop International Ukraine - це командні змагання, що передбачають виявлення найбільш 
талановитих професійних танцювальних колективів, які за обмежений час виступу зможуть 

продемонструвати володіння різними стилями хіп-хопу, передадуть настрій вуличної культури, 
виконають свій номер з бездоганною синхронністю та віртуозною технічною майстерністю, 

здивують суддів незвичайною ідеєю номера , індивідуальністю, стилем,
креативністю костюмів і музики.

На Чемпіонаті Світу World Hip Hop Dance Championship, який щорічно проходить в США, нашу 
країну здобудуть право представляти команди, які займуть перші три місця

у кожній віковій категорії.

Організатором Чемпіонату Світу World Hip Hop Championship є найбільша міжнародна 
танцювальна організація HIP HOP INTERNATIONAL (HHI), заснована в 2002 році в Лос-Анджелесі 
(Каліфорнія, США). На даний момент HHI має свої представництва більш ніж в 40 країнах, у 

тому числі в Україні. Компанія HHI також є автором і творцем всесвітньо відомого 
телевізійного шоу America's Best Dance Crew на MTV.



Правила реєстрації команд
Для участі в чемпіонаті Hip Hop International Ukraine, команді необхідно провести ряд дій, 
встановлених HHI: 
Крок 1: Команді необхідно заповнити Електронну реєстраційну форму, відповівши на всі питання.
Примітка: Для кожної командної категорії окрема форма.

Крок 2: Протягом 2 робочих днів на вказану в реєстраційній формі адресу електронної пошти 
прийде підтвердження отримання заявки. У разі, якщо ви не отримали підтвердження - напишіть 
нам лист із зазначенням назви команди і часом заповнення заявки на електронну адресу.

Крок 3: Керівнику необхідно зібрати реєстраційний збір з усіх учасників команди. Для  команд 
Varsity або Junior зробити фото високої якості або скани документів всіх учасників команди. 
Оплатити участь необхідно не пізніше 5 квітня 2017 року, щоб уникнути штрафних санкцій. 
Інструкція з варіантами оплати буде надіслана Вам в листі з підтвердженням реєстрації.

Крок 4: Відповідно до розкладу чемпіонату, керівнику або представнику команди необхідно в 
зазначені терміни:
1) Отримати реєстраційні пакети (браслети, бейджи, футболки і т.д.) на всіх членів команди;
2) Пройти жеребкування.

     

Склад Crew | танцювальні команди |

Вікові категорії Crew

Команда повинна складатися мінімум з 5-ти максимум з 9-ми учасників. Хореограф або 
керівник має право входити до складу команди, в рамках  вікової категорії, яка зазначена в 
реєстраційній формі. Чемпіонат не передбачає  обмежень за статевою ознакою.

    Junior ( від 7 до 12 років );
    Varsity ( від13 до 17 років );
    Adult ( від 18 років );

Приклад: Якщо 12-річному учаснику виповнюється 13 років протягом конкурсного року (до 31.12), 
він має право брати участь у категорії Junior або Varsity. Так само, якщо 17-річному учаснику 
виповнюється 18 років протягом конкурсного року (до 31.12), він має право браті участь у 
категорії Varsity або Adults.



Вимоги до учасників
1. Для підтвердження віку учасник повинен мати із собою будь який документ (паспорт, водійські 
права, студентський квиток, копію свідоцтва про народження), у якому зазначений його вік.
2. Учасник команди, вік якого знаходиться між двома віковими категоріями (рік, що закінчується 
до 31 грудня), може приймати участь у будь якій категорії на вибір.
3. Двоє учасників команди можуть бути молодшими за загальний вік категорії. Жоден з 
учасників  команди не повинен бути старшим за загальний вік категорії.
4. Учасники чемпіонату можуть брати участь тільки в одній команді своєї вікової категорії, проте 
допускається участь танцівника в різних категоріях (не більше двох).
5. Кожен учасник команди повинен бути громадянином або резидентом України. Громадянство 
підтверджується шляхом подання копії свідоцтва про народження, посвідчення водія або 
паспорта організатору чемпіонату за запитом.
6. Учасник команди, який не є громадянином України, повинен перебувати в країні як мінімум 
шість місяців і бути в змозі надати офіційний письмовий документ для підтвердження свого 
статусу.
7. Кожен учасник повинен мати закордонний паспорт на момент проведення змагань.

Заміни учасників
Зміна реєстрації, додавання та заміна учасників при обставинах, які знаходяться поза контролем 
членів команди можлива і дозволяється. Це правило також відноситься і до команди, яка під-
тверджує звання чемпіона. Керівник повинен повідомити про це організаторів чемпіонату. Якщо 
ж заміна буде проводитися безпосередньо в день змагань, вона повинна бути затверджена 
організаторами і Головним Суддею Чемпіонату.
Якщо команда складається з 5-6 осіб, можливо замінити максимум 2 особи. 
Якщо команда складається з 7-9 осіб, можливо замінити максимум 3 особи. 

Етапи змагань

1. Півфінал 
2. Фінал



Норми HHI

Костюми

При підготовці номера хореограф повинен орієнтуватися
на майданчик розміром щонайменше 9,1 х 9,1 метрів.

1. Колективам слід виступати в костюмах, які відображають ідею номера та Hip-Hop стиль.
2. Костюми можуть включати наступні аксесуари:

 Капелюхи
 Кепки

 Рукавички
 Хустки
 Шарфи
 Окуляри

 Ювелірні прикраси та інше

3. Заборонено використання реквізитів, які не є частиною костюма, таких як:
Тростини
Стільці

 Музичні інструменти  та інше

4. Допускається зняття  елементів костюма (куртки, жилетки, капелюхи і т.д.) під час виступу, 
однак категорично заборонено залишати елементи одягу в межах танцювального майданчика, 
так само не дозволяється кидати фрагменти костюмів у глядачів.
5. Заборонено виходити на сцену в спідній білизні (ліфах, високих шортах, панчохах і т.д.). Також 
заборонено виходити на сцену без нижньої білизни під костюмами.
6. Дозволяється використання захисних шоломів, наколінників, налокітників та іншої захисної 
екіпіровки, але бажано, щоб вони були приховані під одягом, щоб не привертати до себе зайву  
увагу і не відволікати суддів від виступу.
7. Заборонено наносити на тіло та обличчя фарбу, масло, блискітки, які можуть залишитися на 
поверхні танцювального майданчика.
8. В якості взуття дозволено використання спеціального взуття для танців, кед, легких кросівок. 
Все взуття повинно бути чистим та неслизьким. Неприйнятне використання вуличного взуття 
(вуличні кросівки, черевики) під час виступу. Взуття на підборах заборонене, так само, як 
заборонено використання джазовок та виступ босоніж.



Фізичне і психічне здоров'я
1. До участі в змаганнях допускаються тільки фізично і психічно здорові танцівники, які мають 
хорошу фізичну підготовку.
2. Команда, тренер, хореограф або менеджер команди зобов'язані повідомити про будь-яке 
нездужання або хвороби учасників колективу, якщо таке може бути.
3. Учасники змагань особисто відповідальні за своє життя і здоров'я.

Музика
1. Колектив повинен мати власну музику, під яку відбуватиметься виступ. Організатори не 
пропонують музику учасникам змагань.
2. На FLASH-носії повинна бути записана тільки та композиція, під яку відбуватиметься виступ  
танцювальної команди.
3. Фонограма повинна бути записана в mp3-форматі на FLASH-носії.
5. Фонограма повинна бути правильно підписана. Інформація повинна розміщуватися таким 
чином: назва команди, місто і категорія. Категорія вказується однією буквою : J (junior), V (Varsi-
ty), A (Adult).
6. Немає обмежень у мінімально або максимально допустимій кількості музичних композицій, які 
використовуються у фонограмі. Очікується та Хіп Хоп Інтернешнл РЕКОМЕНДУЄ, що команди досі 
будуть включати "чистий" музичний сегмент, тривалістю не менше 30 секунд для Varsity i Adult 
та не менше 20 секунд для Junior команд. Цей музичний сегмент не переривається редагуван-
ням або звуковими ефектами протягом всього часу та не містить в собі будь-яких додаткових 
ефектів, перебивок і т.ін. Даний музичний фрагмент може бути використаний в будь-якій частині 
фонограми та може послужити отриманню вищих оцінок від суддів.
7. Дозволено використання звукових ефектів і оригінальних композицій протягом всієї фонограми 
(крім «чистого» 30/20 секундного фрагмента), проте необхідно враховувати, що занадто 
«перевантажені» звуками і ефектами музичні композиції можуть негативно вплинути на 
сприйнятті номера, що може спричинити зниження балів.
8. У фонограмі забороняється використання нецензурних слів, а також виразів, які закликають 
до насильства, расової дискримінації або фраз, які можуть зачепити честь і гідність будь-кого.
9. Учасники можуть змінювати музику від туру до туру. Але про це організатори повинні бути 
попереджені завчасно.



Порядок виступів
1. Порядок виступів команд у півфіналі та фіналі визначається жеребкуванням.
2. Порядок виступів команд у фіналі відбувається відповідно до балів, отриманих на півфіналі 
(починають команди з найменшими балами).
3. Кількість команд, що пройшли у фінал, залежить від загального числа зареєстрованих 
колективів.
4. Чемпіони минулого року проходять у фінал в будь-якому випадку, однак їм в будь-якому 
випадку необхідно виступити у півфіналі для того, щоб отримати суддівські бали.

Правила виступів
1. Всі члени команди повинні почати номер одночасно і зобов'язані перебувати на сцені протягом 
2-х хвилин.
2. Неприпустима поява/вихід зі сцени кого-небудь з членів команди під час номера.
3. Якщо протягом 20 секунд після оголошення, команда не почала свій виступ, головний суддя 
знімає бали за порушення. Якщо команда не з'явилася на сцені протягом 60 секунд після 
оголошення, команда знімається зі змагань.

Рекомендації по створенню номера
1. Ретельно відбирайте стилі, які плануєте показати. Демонструйте в номері тільки ті стилі, якими 
ви володієте найкраще. Радимо не включати в номер стилі, які знаходяться на піку популярності, 
якщо ви ними погано володієте.
2. У даних змаганнях цінується творчість, свіжий погляд, індивідуальність, самобутність номера. 
Не намагайтеся копіювати або наслідувати чемпіонів минулого року. Ви не отримаєте за це 
високих балів.
3. Важливо в номері бути індивідуальністю та виражати весь творчий потенціал команди з 
пристрастю, енергетикою і впевненістю.
4. Переконайтеся, що ваш номер містить досить танцювальних фрагментів. Поширена помилка 
команд, які виступають на Чемпіонаті Світу, полягає в тому, що команди включають в свої 
фонограми занадто багато звукових ефектів. Це позбавляє номер музичності та гармонії. Суддям 
може не вистачити танцю в надто перевантаженому ефектами номері. Все повинно бути в міру.
5. Не забувайте про groove. Groove є у всіх стилях хіп-хопу, і ті команди, які зможуть це 
продемонструвати в повній мірі, які зможуть показати справжнє володіння стилю і самі отримати 
від цього задоволення, будуть  нагороджені високими балами.



6. Мінімальна кількість стилів, які необхідно показати в номері - 3 (три). Вітається демонстрація 
більшої кількості стилів, проте високо оцінюватися вони будуть тільки в тому випадку, якщо вони 
виконані добре. Будьте дуже обережні з вибором стилів. Ви можете отримати більше балів, 
виконавши всього три стилі дуже добре, ніж виконавши 5 стилів, на слабкому рівні.
7. Розумно прийміть рішення щодо включення молодших танцівників у команду більш старшої 
категорії. Ви повинні враховувати, що вся команда оцінюється за найслабшим танцюристом. 
Тому, якщо ви не впевнені, що молодший член команди танцює на рівні зі своїми дорослими 
колегами, краще не ризикувати, а поставити молодшого танцівника в команду  його віку в 
молодшій категорії.
8. Виправдане і розумне використання елементів національної культури вітається, проте 
заохочується балами воно тільки в тому випадку, якщо ці елементи використовуються 
гармонійно, не завдаючи шкоди стилістиці вуличних хіп-хоп танців.
9. Незважаючи на те, що ідея номера дуже важлива, не захоплюйтеся театралізованістю. Це 
повинен бути стильний вуличний танець, а не художня постановка, окрім того, не 
театралізованість в костюмах. Не заохочується використання агресивних костюмованих образів 
(зомбі, божевільні  та  ін.).
10. Неабияку увагу слід приділити стилю та вуличній манері в номері. 
11. Учасникам дозволено частково або повністю змінювати номер від туру до туру. Судді 
підтримують розвиток номера від півфіналу до фіналу. Якщо вам вдасться здивувати суддів, 
внести свіжість і новизну в номер, продемонстрований у фіналі, це може принести вам додаткові 
бали.



ПРАВИЛА СУДДІВСТВА
Тривалість виступу

Оцінка виступу

1. Для команд в категоріях Varsity та Adult  виступ має тривати 2 хвилини (+/- 5 секунд). Номер 
може тривати мінімум одну хвилину п'ятдесят п'ять секунд (1:55), максимум дві хвилини п'ять 
секунд (2:05). Для команд в категорії Junior введено обмеження на тривалість номера - 1:30 
хвилини (+/- 5 секунд).

1. Загальна оцінка виступу команди може складати максимум 10 балів. 
2. Загальна оцінка складається з балів, отриманих конкурсантами за двома критеріям: шоу (per-
formance), майстерність (skills).

Performance
Бал, отриманий командою за шоу (performance), становить 50% від загального бала. Судді, які 
оцінюють performance, стежать за тим, наскільки унікально і цікаво виступ виглядає в цілому, 
що нового привнесли танцюристи, наскільки свіжий та індивідуальний стиль і хореографія, як 
учасники висловлюють свої емоції і працюють з аудиторією, наскільки ідея номера поєднується 
з обраним музичним супроводом, костюмами, хореографією і т.д.

ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ ЗА PERFORMANCE СКЛАДАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ КРИТЕРІЇВ:

1. Креативність (Creativity) - 10%
Оцінюється оригінальність номера, костюмів, унікальність використаних рухів і музичного 
акомпанементу, індивідуальність, власний стиль, незвичайний початок і кінець номера і т.д.

2. Використання майданчика (Staging, Spacing, Formations, and Level changes) - 10%
Оцінюється якість «малюнків», переміщень, використання простору сцени і 3-х рівнів рухів, 
вміння тримати малюнок і лінії.

3. Презентація (Showmanship) - 10%
Уміння тримати себе на сцені (Confidence, Projection and Presence). Оцінюється впевненість 
учасників у своїх силах, емоційна складова, здатність учасників «заводити» аудиторію, 
енергетика колективу, здатність передати гаму почуттів, які передбачає ідея номера (таких як 
драматизм, радість, жарт) і т.д.



Skills
Бал, отриманий командою за майстерність (skills), становить 50% від загального балу. Судді 
оцінюють складність і якість виконання елементів того чи іншого стилю, роботу тіла кожного                   
танцюриста, синхронність і злагодженість команди, швидкість, музичність і т.д.

ЗАГАЛЬНИЙ БАЛ ЗА SKILLS СКЛАДАЄТЬСЯ З НАСТУПНИХ КРИТЕРІЇВ:

1. Музикальність (Musicality) - 10%
Судді оцінюють те, наскільки музично виконуються елементи, як учасники відчувають музику, як 
хореограф використовує музичні синкопи, біти, фрази для реалізації загальної ідеї номера, 
наскільки підібрана музика відповідає використовуваним стилям і т.ін.

2. Синхронність і таймінг (Synchronization) - 10%
Даний критерій включає в себе параметри синхронності, швидкості виконання елементів, 
таймінга, загальною злагодженості команди.

3. Майстерність виконання (Execution) - 10%
Якість виконання елементів, координація, контроль над тілом, швидкістю, переміщеннями.

4. Складність (Difficulty) - 10%
Складність хореографії та елементів демонструються автентичними стилями Hip Hop культури.

4. Вуличний стиль (Street Presence / Attire) - 10%
Учасникам команди необхідно продемонструвати автентичний і унікальний вуличний стиль 
хіп-хоп танців, який передбачає відповідні даному стилю відчуття, енергетику, пози, стиль в 
одязі. Вітається одяг, який відповідає урбаністичній культурі, а також костюми, що поєднують в 
собі елементи вуличної культури, а також елементи, що відображають ідею номера. Не вітаються 
театралізовані костюми, які не типові для хіп-хоп культури (казкові персонажі, звірі, костюми для 
Хелоуіна і т.д.). Якщо у вас виникнуть сумніви з приводу костюмів для номера, зв'яжіться з 
офісом HHI-Ukraine для отримання консультації.

5. Робота з аудиторією (Entertainment Value / Crowd Appeal) - 10% 
Оцінюється те, як учасники команди взаємодіють з аудиторією і можуть викликати емоційний 
відгук у глядачів (сміх, оплески, схвальний крики, захоплення, смуток і т.д.), а також судді 
оцінюють, наскільки запам'ятався номер.



оцінюють складність і якість виконання елементів того чи іншого стилю, роботу тіла кожного                   

5. Різноманітність стилів (Variety of Street Dance Styles) - 10%
Враховується кількість стилів, продемонстрованих в рамках танцювального номеру. Обов'язковим 
є використання мінімум 3-х стилів з даного списку:

Можливе додаткове використання інших стилів, не зазначених у цьому переліку.

Склад суддів
До складу суддів входять "8(+1) або 6(+1)" висококомпетентних членів журі, які пройшли спеціальне 
навчання HHI і мають статус судді міжнародної категорії. Кожен з них відповідає за свої критерії 
оцінки.
Склад суддів:
1. Чотири (4) або (3) судді, які оцінюють шоу (performance) 
2. Чотири (4) або (3) судді, які оцінюють майстерність (skills) 
3. Один (1) Головний суддя, який відповідає за порушення
Судді, які оцінюють майстерність, і судді, які оцінюють шоу, сидітимуть «через одного» для того, 
щоб уникнути наради між суддями. Процесом роботи суддів керує Головний Суддя, який стежить 
за порушеннями, що можуть здійснювати команди під час виступу. Нижче наведено список 
порушень, за які Головний Суддя знімає бали.

Порушення
1. Не всі члени команди перебувають на сцені під час початку і протягом усього виступу. 0.1

2. Затримка старту (команда не почала свій виступ протягом 20 секунд після її оголошення). 
0.05

3. Grandstanding ( фінальна позиція ) після номеру. 0.05

Locking
Popping
Breaking
Waacking | Punking
Vogueing
Hip Hop (Choreography)
Krumping
House dance
Party Dance (Trendy 80-90х)
Stepping | Gumboots



4. Grandstanding (початкова позиція) до номера, заняття необхідної позиції для початку номера 
більш ніж за 10 сек. 0.05

5. Падіння кого-небудь з учасників. 0.1 (за кожне)

6. Легке спотикання, неакуратне приземлення, легке зіткнення учасників. 0.05 (за кожне)

7. Фальстарт (необгрунтований). 0.25

1. Тривалість номера в категорії Junior не відповідає ліміту: 1:25 - 1:35.0.1
2. Тривалість номера в категоріїі Varsity і Adult не відповідає ліміту: 1:55 - 2:05.0.1
3. Використання заборонених слів або фраз у фонограмі. 0.2

Музика

1. Непристойні жести, коментарі або рухи. 0.1

2. Надмірне використання гімнастичних і акробатичних трюків, а також включення небезпечних 
трюків. 1.0

Заборонені руху | дії

1. Використання реквізитів, які не є частиною костюма. 0.25
2. Використання неприпустимих костюмів або взуття. 0.05
3. Пошкодження цілісності костюма (відірвався фрагмент, розв'язані
шнурки, падіння елементів костюма - кепки, хустки, капелюхи, сережки і
т.д.). 0.05
4. Нанесення на тіло або обличчя фарби, масла, блискіток, які можуть залишитися
на поверхні танцювального майданчика 0.1
5. Кидання одягу або реквізиту в глядачів. 0.05

Костюми



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 в 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 учасника 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.

Етична сторона питання

ПРАВИЛА ПІДРАХУНКУ ПІДСУМКОВИХ БАЛІВ

Максимальним балом за виступ команди є 10 балів.
Підсумковий бал вираховується таким чином:

1. Система прибирає найбільший і найменший бал;
2. Вираховується середній бал, отриманий командою від трьох, що залишилися
суддів за Skills;
3. Вираховується середній бал, отриманий командою від трьох, що залишилися
суддів за Performance;
4. Отримані бали складаються;
5. З суми балів віднімаються зняті бали за порушення (якщо вони є);
6. Підсумковий результат ділиться на 10.

У разі якщо дві команди отримали рівну кількість балів, виграє та команда, у якої вищий середній 
бал за Performance. Бали, отримані командою у півфіналі, не впливають на бали, отримані 
командою під час фінальних змагань. Після кожного етапу змагань судді обговорюють 
результати під час Judge Meeting. Рішення суддів є остаточним і беззаперечним. Подача апеляції 
заборонена.



Фальсифікація персональних даних і/або документів національної приналежності команди, члена 
команди або представника та незатверджена заміна/додавання члена команди без офіційного 
підтвердження є підставою для дискваліфікації, відсторонення від участі та/або суворих покарань 
на розсуд Хіп Хоп Інтернешнл .

ВІДСТОРОНЕННЯ/ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОМАНДИ



info@hhiukraine.com.ua

www.hhiukraine.com.ua

КОНТАКТИ


