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ВВЕДЕННЯ 

 
Офіційні правила та положення Hip Hop International містять вимоги до учасника, стандартні про-
цедури, правила та положення для участі в Чемпіонаті з хіп хоп танцю, представлений Hip Hop 
International (HHI) та його філіями в США та по всьому світу. 

 
Чемпіонат Hip Hop International з хіп хоп танців – це конкурсні танцювальні події, які надають мо-
жливість демонструвати майстерність та техніку Хіп Хопу та інших танцювальних стилів на вулиці 
та в клубі, на національному та міжнародних рівнях, з можливістю трансляції по телебаченню та 
висвітленню в засобах масової інформації, а також престижних національних та світових чемпіо-
натах. Команди демонструють свої вміння та майстерність в хореографічній композиції. Креатив-
ність, видовищність та художня свобода, завжди заохочуються, за умови збереження цілосності, 
гарного смаку і безпеки. 
 
Не існує єдиного визначення, щоб описати хіп хоп танець. Хіп хоп танець – це злиття танцювальних 
стилів та культурних інтерпретацій, які відображають вигляд, ставлення, рухи, музику та елементи 
міського середовища, щоб зробити хіп хоп унікальним. Хіп хоп танці постійно трансформуються та 
переосмислюються з кожним новим поколінням танцівників. 
 
Хіп Хоп композиція що набирає найбільшу кількість балів, за версією Hip Hop International, містить 
різноманітні стилі вуличного танцю, видовищність, оригінальні унікальні рухи, залучення музики 
та демонстрацію довготривалого та безперервного володіння тілом (від голови до ніг) в хіп хоп 
хореографії, без надмірного використання гімнастики, черлідінгу, акробатики або надмірно не-
безпечних рухів. 

 

ПРО HIP HOP INTERNATIONAL 

 
Hip Hop International, заснований в 2002 році і розташований в Лос-Анджелесі, продюсує багато 
концертних та телевізійних вуличних танцювальних змагань. Серед них MTV Randy Jackson 
представляє America’s Best Dance Crew, Чемпіонат з хіп хоп танців в Америці,  Чемпіонат Світу з хіп-
хоп танців, семінари Urban Moves Dance Workshops. Hip Hop International визнаний більш ніж у 100 
країнах завдяки своїми трансляціям на MTV та іншим міжнародним соціальним мережам. 
 

Hip Hop International надає офіційні ліцензії, по всьому світу, тим, хто поважає походження хіп-

хопу та які проводять місцеві змагання під егідою Hip Hop International, а також тим, що проводять 

відбір вуличних танцівників і танцювальних команд, які представлятимуть свою країну на 

Чемпіонаті Світу Hip Hop International з хіп хоп танців та  Баттлах 

 
Штаб квартира Hip Hop International | 323.850.3777  
8033 Sunset Boulevard, #920, Los Angeles, California 90046  
info@hiphopinternational.com | www.hiphopinternational.com 
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КРИТЕРІЇ УЧАСТІ ● ПРАВА ТА ПОЛІТИКА 

 
Команда та члени команди повинні дотримуватися правил HHI. Учасники, які приймають участь у 
будь-якому афілійованому заході HHI та/або на міжнародному/світовому заході, несуть 
відповідальність за надання точної особистої інформації та документації, що засвідчує їхні 
національні права та дати народження. 

 

ВИМОГИ ЩОДО ГРОМАДЯНСТВА 
1. Кожен член команди повинен бути громадянином або мешканцем тієї країни, яку він 

представляє.  
2. Доказ громадянства повинен бути підтверджений до проведення конкурсу організатором захо-

ду. 
3. Член команди, який пред’являє резиденцію, повинен проживати в країні мінімум півроку та по-

винен мати можливість надати офіційну документацію на підтримку такої декларації.  
4. Член команди не може змагатися за дві (2) країни протягом трьох (3) років поспіль. 

 
Примітка: Неможливість правильно надати докази національної приналежності, може призвести 
до дискваліфікації, призупинення та/або інші суворі штрафи, які HHI буде вважити необхідними. 

 

КІЛЬКІСТЬ ТА ВІДБІР ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОМАНД НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ  
Всі події HHI повинні проводитися згідно Правил та Положень Hip Hop International. Команди 
приймають участь у Чемпіонаті Світу з хіп-хоп танців, при умові (а) пройшли національні кваліфі-
каційні раунди в своїй країні, за умови, що їх країна має ліцензію Hip Hop International, (б) пройш-
ли відбір міжнародними представниками HHI та/або (в) мають спеціальне запрошення від HHI. 
Кожна країна може бути представлена не більш ніж трьома (3) командами у кожному з дивізіонів 
(Junior, Varsity, Adult, MiniCrew та MegaCrew) на змаганнях Чемпіонату світу з хіп хоп танців. 

 
У випадку, якщо одна або всі команди, які пройшли національну кваліфікацію не можуть, з будь-

яких причин, відвідати Чемпіонат Світу з хіп хоп танців, то команда(и), які йдуть наступними в спи-

ску, відповідно до фінальних балів національного відбору, може бути обрана Директором та 

представляти свою країну. У випадку, коли немає команд, які пройшли кваліфікаційний відбір та 

здатних відвідати Чемпіонат Світу з хіп хоп танців, той хто має ліцензію HHI може висувати ще од-

ну команду для схвалення HHI. 

 

РЕЄСТРАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЗАБОВ’ЯЗАНЬ 
1. Учасники повинні заповнити та підписати всі реєстраційні форми. Форми повинні бути поверне-
ні до кінцевого терміну реєстрації національного відбору HHI з відповідними реєстраційними збо-
рами або реєстрація може бути відхилена. 
2. Звільнення від відповідальності: кожен член команди повинен підписати та подати форму зві-
льнення від відповідальності перед проведенням змагань, т.б звільнити HHI, організаторів, їх аген-
тів, уповноважених осіб, співробітників та спонсорів від відповідальності за будь-які випадки або 
травми, що виникли в членів команди до, під час або після події HHI або конкурсу.  
3. Звільнення від подібності: всі команди повинні підписати форму звільнення від подібності, що 
дозволяє HHI та організаторам змагань, агентам або спонсорам проводити відеозапис виступів 
окремих команд та змагань для подальшого використання у всіх формах телебачення, кіно, до-
машнього відео, інтернет, соціальних медіа, радіо, прес-релізів, ЗМІ та іншими рекламни-
ми/медійними засобами, які зараз відомі або будуть створені. 



ПРАВИЛА ТА ПОЛОЖЕННЯ РОЗ’ЯСНЕННЯ ● CREW | MINICREW | MEGACREW 
 

2018 Hip Hop International. Всі права захищені                                                                                                                      5 
 

СТРУКТУРА КОМАНДИ 
 

JUNIOR, VARSITY та ADULT ● 5-9 УЧАСНИКІВ В КОМАНДІ  
Команда складається мінімум з п'яти (5) до максимум дев'яти (9) членів команди. Члени команди 

можуть бути жіночої та чоловічої статі в будь-яких комбінаціях у визначених вікових дивізіонах. 

 

JUNIOR DIVISION   вік від семи (7) до дванадцяти (12) 
VARSITY DIVISION   вік від тринадцяти (13) до сімнадцяти (17) 
ADULT DIVISION   вісімнадцять (18) і старше 

 
ВИМОГИ ЩОДО ВІКУ ДЛЯ JUNIOR, VARSITY ТА ADULT ДІВІЗІОНІВ 

1. Кожен з учасників має підтвердити свій вік організаторами до змагань. Кожен з учасників 
має надати посвідчення особи, видане урядом (дійсні водійські права, копія свідоцтва про 
народження та/або паспорт) із зазначенням дати народження. Для міжнародних/світових 
змагань обов'язково має бути копія свідоцтва про народження та/або паспорта. 
2. Максимум 2 учасники команди можуть змагатися в більш старших вікових категоріях, але 
жоден учасник команди не може змагатися в молодший віковий категорії. 
3. Учасник команди, вік якого випадає між двома віковими категоріями у році змагань (до 31 
грудня), можуть змагатися в Varsity та/або Adult дивізіоні. 
 
Приклад: 12-річному виповнюється 13 років в рік змагань (до 31/12) - він може змагатися в 

дивізіоні Junior або Varsity. Подібним чином, 17-річному виповнюється 18 років в 
рік змагань (до 31/12) – він може змагатися, в " Varsity" або "Adult".  

 
 MINICREW ● 3 УЧАСНИКА В КОМАНДІ 

MiniCrew складається з трьох (3) учасників команди. Учасники команди можуть бути жіночої та 

чоловічої статі в будь-яких комбінаціях, ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ НЕМАЄ. 

 
MEGACREW ● 10-40 УЧАСНИКІВ В КОМАНДІ 

MegaCrew складається мінімум з десяти (10) максимум сорока (40) учасників команд. Учасники ко-

манди "MegaCrew" можуть бути представлені в будь-якій комбінації чоловіків і жінок будь-якого віку. 

 

ЛІМІТ УЧАСТІ 
Учасник команди не може змагатися в більш ніж одній (1) команді на змаганнях в одному 
дивізіоні. 
 

ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД УЧАСТІ/ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ 

Фальсифікація документів, які засвідчують особу та/або національну приналежність коман-
ди, учасника команди або представника команди є підставою дискваліфікації, призупинення 
та/або інші суворі штрафи, які HHI буде вважити необхідними. 
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РАУНДИ ЗМАГАНЬ 
Змагання може складатися з одного раунду (тільки Фінал), двох раундів (Відбір та Фінал) або трьох раундів 

(Відбір, Півфінал, Фінал). Кількість раундів вирішується організатором в залежності від загальної кількості за-

реєстрованих і доступного часу. Загальна кількість команд, яка проходить із одного раунду в наступний така: 
 

ДЛЯ ЗМАГАНЬ З ДВОМА (2) РАУНДАМИ: ВІДБІРКОВИЙ РАУНД ТА ФІНАЛ 
 

З ВІДБОРУ ДО ФІНАЛУ 
1-10 команд  до 5 команд плюс чемпіон, який захищає своє звання 
11 - 15 команд  до 7 команд плюс чемпіон, який захищає своє звання 
16+ команд  до 50% від загальної кількості команд, що змагаються, а також   
                                            чемпіон, який захищає своє звання 

 
ДЛЯ ЗМАГАНЬ З ТРЬОМА (3) РАУНДАМИ: ВІДБІРКОВИЙ РАУНД, ПІВФІНАЛ ТА ФІНАЛ 

 
З ВІДБОРУ ДО ПІВФІНАЛУ 
Кількість команд, що переходить з попереднього раунд до півфінального туру – складає 
до 50% від загальної кількості учасників. 
 
З ПІВФІНАЛУ ДО ФІНАЛУ 
Junior Division  до 5 команд, у тому числі чемпіон, який захищає своє звання 
Varsity Division  до 7 команд, у тому числі чемпіон, який захищає своє звання 
Adult Division  до 7 команд у тому числі чемпіон, який захищає своє звання 
MiniCrew Division   до 5 команд, у тому числі чемпіон, який захищає своє звання 
MegaCrew  до 7 команд, у тому числі чемпіон, який захищає своє звання 
 

ПОРЯДОК ВИСТУПУ КОМАНД 

Відбірковий раунд  Визначається випадковим комп'ютерним вибором, проведеним  

                                                         організатором 

Півфінал   Визначається результатами відбіркового раунду в зворотному порядку 

Фінал    Визначається результатами відбіркового раунду або півфіналу в зво- 

                                                    ротному порядку, у тому числі чемпіон, який захищає своє звання 

 

* рішення про проведення півфіналу залишає за собою організатор 

 

ПОРЯДОК ДИВІЗІОНІВ В ЗМАГАННЯХ* 
JUNIOR DIVISION   
VARSITY DIVISION   
ADULT DIVISION   
MINICREW DIVISION  
MEGACREW 
 
*Примітка: організатор конкурсу може змінити порядок виступу команд, але попередньо 

повідомивши про це команди. 
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ЗМІНИ В СКЛАДІ КОМАНД 

 
ЗМІНИ, ДОДАВАННЯ, ВІДСТОРОНЕННЯ УЧАСНИКІВ КОМАНДИ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ 

Всі учасники Crew, MiniCrew та MegaCrew, хто є в списках зареєстрованих на сайті повинні 

змагатися на початку змагань. HHI не приймає зміни в складі комнад із одного раунду в ін-

ший без причини та підтвердження організатором події. Кожен з учасників команди є 

об’єктом для перевірки під час змагань. 

 

Команди, які змагаються з більшою, меншою кількістю або незареєстрованими учасниками, 

без згоди з організаторами, є підставою для дискваліфікації, призупинення змагань та/або 

інші суворі штрафи, які HHI буде вважити необхідними. Заміна, або додавання членів ко-

манди з початку змагань не дозволені, окрім небезпідставних та виправданих випадків. За 

кожне підтверджене додавання/заміну буде зніматися оплата за реєстрацію.  

 

Примітка: Заміна/додавання учасника(ів) команди без підтвердження є підставою для дис-

кваліфікації, призупинення змагань та/або інші суворі штрафи, які HHI буде вважити необ-

хідними. 

 

ЧЕМПІОНИ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ СВОЄ ЗВАННЯ 
 

УЧАСТЬ ЧЕМПІОНІВ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ СВОЄ ЗВАННЯ 
Чемпіони, які захищають своє звання – це переможці, власники золотих медалей, поперед-
нього чемпіонату, можуть повернутися, щоб захистити свій титул. 
 
Чемпіони, які захищають своє звання повинні показати свою композицію у півфіналі та отри-
мати бали. Якщо, на змаганнях немає півфіналу, тоді вони показують свою композицію у ві-
дбірковому турі та отримають бали. 
 
Фінал змагань буде складатися із команд, які пройшли відбір у півфіналі та чемпіонів, які за-
хищають своє звання, якщо такі є. Чемпіони, які захищають своє звання автоматично прохо-
дять у фінал та будуть змагатися останніми в порядку виступів. 
 
КРИТЕРІЇ УЧАСТІ, ДОДАВАННЯ, ВІДСТОРОНЕННЯ УЧАСНИКІВ КОМАНДИ, ЯКА ЗАХИЩАЄ ЗВАН-

НЯ ЧЕМПІОНУ 

Для Crew, MiniCrew та MegaCrew, які захищають свій титул та запрошують зміни в оригіналь-

ній кількості учасників: додавання, заміни та видалення, буде дозволено - максимум 1 замі-

ну для MiniCrew, максимум 2 заміни, для команди, яка складається з 5-6 учасників, макси-

мум 3 заміни для команди, яка складається з 7-9 учасників та максимум 1/3 учасників від 

оригінальної MegaCrew. Організатор події має бути попереджений до або під час онлайн ре-

єстрації, для того щоб затвердити зміни. 

 

ЗМІНИ КОМПОЗИЦІЇ 
Команда може відновити свою хореографію або змінити її, коли переходить з одного туру 
конкурсу в інший. 
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РАУНДИ ПРАКТИК/ТЕХ. РЕПЕТИЦІЇ 
 
Якщо не існують обставини, що перешкоджають тренувальному раунду, кожній команді буде на-
дана можливість практикувати їх композицію під свою музику на площадці змагань принаймні 
один раз до початку змагань. Команда несе відповідальність за присутність під час тренувального 
раунду, або така можливість може бути втраченою. 
 

ВИМОГИ ЩОДО МУЗИКИ 
 
1. Виступ має бути виконаний в повному обсязі відповідно до музики, обраної, підготовленої та 
наданої командами. Організатор(и) змагань не забезпечують команду музикою. Команда відпові-
дає за якість, мікс та рівень звуку їх музики. 
 
2. Кожна команда повинна використовувати в композиції сегмент безперервної музики, цілісність 
якої не порушена шляхом редагування або звуковими ефектами, для того, щоб отримати найвищу 
оцінку від суддів. Рекомендується, щоб музика для команд Junior та MiniCrew повинна включати в 
себе один сегмент - як мінімум двадцять (20) секунд безперервної музики, розміщеної в будь-
якому місці композиції. Музика для для команд Varsity та Adult повинна включати щонайменше 
один сегмент мінімум тридцять (30) секунд безперервного звучання, цей фрагмент може бути ро-
зміщений в будь-якому місці композиції. 
 
3. Конкурсна музика команди повинна бути надана організаторам події на флеш-накопичувач USB 
і бути єдиним музичним твором, записаним на цей пристрій (якщо організатор події не вказав 
інше). 
 
4. Пристрій повинен бути у робочому стані. Відповідальність команди полягає в тому, щоб 
постійно тримати резервний пристрій для можливості швидкого використовування. 
 
5. Назву та дивізіон команди слід ідентифікувати на носії. Для Чемпіонату світу або Континенталь-
ного чемпіонату команда також додає назву країни. 
 
6. Немає максимальної або мінімальної кількості треків або звуків, які можуть бути використані в 
композиції. Суддівська панель може дійти висновку, що обрання меншої кількості треків може 
бути кращим від вибору декількох треків/міксів, адже це надає можливість зосередитись на без-
перервному танці. 
 
7. Командам пропонується не використовувати занадто складні та багаточисельні редагування, 
звукові ефекти або пісні, які перешкоджають їм демонструвати чисту та безперервну композицію. 
 
8. Конкурсна музика не повинна містити неприйнятну, непристойну або образливу лексику. Орга-
нізатори події мають право заборонити музику з неприйнятною, непристойною або образливою 
лексикою. 
 
9. Редагування музики або зміни - команда може редагувати або замінювати свою початкову му-
зику, коли переходить від одного раунду до іншого. Зміни/редагування повинні бути зроблені та 
надані організатору змагань протягом призначеного часу дозволеного організатором змагань. Під 
час Світового Чемпіонату час заміни або зміни музики відбувається не менш ніж за три (3) години 
до початку відбіркового або півфінального турів і не менше десяти годин до початку фінального 
туру змагань. Зміни або заміни не будуть прийняті після цього періоду часу. 
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10. Команді, можливо, потрібно буде надати організаторам наступну інформацію про музику в пи-
сьмовій формі до проведення змагань для кожної пісні, що використовується в композиції. a. На-
зва, б. Артист, в. Композитор, г. Видавець, д. Студія звукозапису. 
 

КОМПОЗИЦІЯ/ВИМОГИ ЩОДО ТРИВАЛОСТІ МУЗИКИ 
 

JUNIOR ТА MINICREW DIVISION 
Тривалість композиції для команд Junior та MiniCrew - одна хвилина тридцять секунд (1:30), 
плюс-мінус п'ять (5) секунд, при цьому допускається як мінімум одна хвилина двадцять п'ять 
секунд (1:25) і максимум одна хвилина тридцять п'ять секунд (1:35). Більша чи менша за ви-
значену тривалість звучання  є підставою для штрафу. 
 

VARSITY ТА ADULT DIVISION 
Тривалість композиції для команд Varsity та Adult - дві хвилини (2:00), плюс-мінус п'ять (5) 
секунд, при цьому допускається як мінімум одна хвилина п’ятдесят п'ять секунд (1:55) і мак-
симум дві хвилини п'ять секунд (2:05). Більша чи менша за визначену тривалість звучання  є 
підставою для штрафу. 
 
MEGACREW DIVISION 
Тривалість композиції для MegaCrew - три хвилини тридцять секунд (3:30), плюс-мінус три-
дцять (30) секунд, при цьому допускається як мінімум три хвилини (3:00) і максимум чотири 
хвилини (4:00). Більша чи менша за визначену тривалість звучання  є підставою для штрафу. 
 

Час починається з першого чутного звуку (включаючи звуковий сигнал) і закінчується останнім чут-
ним звуком. 
 
Максимальне порушення таймінгу для УСІХ команд: тривалість композиції/музики більше або 
менше ніж 10 секунд від допустимих мінімальних і максимальних рамок не є допустимими та є 
підставою, для дискваліфікації. 
 

ШТРАФИ ЩОДО МУЗИКИ 
(Повний список штрафів на сторінці …) 

 Дивізіони Junior та MiniCrew загальна тривалість композиції (не 1:25-1:35)   0.1 
 Дивізіони Varsity та Adult загальна тривалість композиції (не 1:55-2:05)  0.1 
 Дивізіон MegaCrew тривалість композиції меньше мінімальної та більше максималь-
ної (не 3:00-4:00) 

 1-5 сек  0.1 

 більше 5 сек 0.5 
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА КРИТЕРІЇ 
 
КОСТЮМ 

Костюм може включати в себе такі аксесуари, як шапки, кепки, бандани, рукавички, шарфи, паски, 
ювелірні вироби тощо. Під час виступу дозволяється знімати деякі предмети одягу, якщо це не є 
образливим або неприйнятним. Знятий одяг слід розмістити за межами площадки і ніколи не ви-
кидати зі сцени в аудиторію. Всі види спіднього одягу, повинні бути одягнені усіма членами ко-
манди, як чоловіками, так і жінками, під час всього виступу. Одяг, який занадто короткий і/або за-
надто вузький, буде оцінено і може вважатися недоцільним, особливо для прикриття деяких 
ділянок тіла та/або відповідно віку. Масла для тіла або інші речовини, нанесені на тіло або одяг, 
які можуть забруднити поверхню сцени та впливати на безпеку учасників категорично заборонені. 
Команди можуть взувати танцювальне/стомп взуття, вуличне взуття, кросівки або спортивне взут-
тя. Все взуття повинно мати чистий вигляд, а також мати підошви, які не пошкоджують поверхню 
танцювального майданчика. Туфлі для степу, джазові туфлі, туфлі на високих підборах, сланці, 
домашні тапочки та виступи босими ногами - заборонено. 
 

РЕКВІЗИТ 
ДЛЯ КОМАНД З 5-9 УЧАСНИКАМИ ТА MINICREW 
Реквізити, які не є невід'ємною частиною "костюма" команди, заборонені (наприклад, тростини, 
стільці, ліхатрі, рюкзаки, мотузки, музичні інструменти тощо). Наколінники або інші засоби захис-
ту, які допомагають безпечно і належним чином виконувати рухи - допускаються, але прихову-
ються, коли це можливо, щоб не впливати на концентрацію суддів та їх роботу. Якщо у вас виник-
ли сумніви, зв'яжіться з офісом Hip Hop International для роз’яснень  
(info@hiphopinternational.com). 
 
ТІЛЬКИ ДЛЯ MEGACREW 
Реквізит дозволяється використовувати MegaCrew, а саме такі, які достатньо малі, щоб комфортно 
триматися однією рукою, легкі в переміщенні та є елементом костюма та/або відноситься до ньо-
го або до композиції. Реквізит, який розташований на сцені або знаходяться на підлозі такі як сті-
льці, драбина, заднік, великі конструкції, меблі та інше – заборонені. Команди наполегливо попе-
реджують обережно обирати використовувати реквізит або ні та бути впевненими, що реквізит 
відповідає всім вимогам, для того, щоб не отримати штраф. Штраф за використання недозволено-
го реквізиту 1.0 
 
Наколінники або інші засоби захисту, які допомагають безпечно і належним чином виконувати ру-
хи - допускаються, але приховуються, коли це можливо, щоб не впливати на концентрацію суддів 
та їх роботу. 
 
HHI визнає, що елемент несподіваності та креативності викликаний реквізитом може бути цінним 
для композиції. HHI наполегливо рекомендує, якщо у вас виникають сумніви щодо реквізиту, 
краще буде надіслати запит на e mail штабу HHI для підтвердження 
(info@hiphopinternational.com).  
 

ВСЯ КОМНАДА НА СЦЕНІ ПРОТЯГОМ ВСІЄЇ КОМПОЗИЦІЇ 
ТІЛЬКИ ДЛЯ КОМАНД З 5-9 УЧАСНИКАМИ ТА MINICREW 
Всі учасники команди мають починати разом на сцені та залишатися на сцені протягом всієї ком-
позиції. Учасники не можуть заходити та покидати сцену під час виступу в будь який час. Пору-
шення цих правил приведе до штрафу. 
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ВСЯ MEGACREW НА ПОЧАТКУ ТА В КІНКЦІ (ТІЛЬКИ ДЛЯ MEGACREW) 
Всі учасники MegaCrew повинні починати композицію разом на сцені мінімум перші та останні 
тридцять (30) секунд. Інші, ніж перші та останні тридцять (30) секунд, учасники MegaCrew можуть 
заходити та покидати сцену під час виконання композиції. 
 
ПІЗНІЙ СТАРТ 
Команда, яка не може з'явитися на сцені та прийняти стартової позиції протягом двадцяти (20) се-
кунд після її виклику, буде вважатися пізнім стартом і отримує штраф. 
 
РАННІЙ СТАРТ 
Раннім стартом вважається старт, коли до початку виступу команда демонструє надмірне позу-
вання або робить це більше десяти (10) секунд після того, як всі члени команди вийшли на сцену. 
За це буде наданий штраф. 
 
ФАЛЬСТАРТ 
Фальстарт - це рух, зроблений одним або кількома членами команди перед або після першого 
звуку композиції/сигналу, який змушує команду просити про повторний виступ. 
 
ВІДСУТНІСТЬ ВИСТУПУ 
Команда, яка не може з'явитися на сцені та прийняти початкову позицію протягом шістдесяти (60) 
секунд після того, як її було оголошено, буде оголошено "відсутність виступу" та дискваліфікацію. 
 
НЕКОРЕКТНИЙ ВИХІД НА СЦЕНУ 
Команда повинна виходити тільки з визначеної зони. Стрибки на або зі сцени заборонені та приз-
водять до штрафу.  
 
ПОЗУВАННЯ 
Позування - це надмірна демонстрація емоції після виступу або позиція в кінці виступу. В такому 
випадку буде наданий штраф. 
 
ПЕРЕСУВАННЯ ЗА СЦЕНОЮ 
Пересування за сценою заборонені та є підставою для дискваліфікації. Пересуванням є перемі-
щення за сценою, для того, щоб дістатися іншої сторони сцени, поза очами глядачів. 
 
ПАДІННЯ 
1. Значне падіння 

a. Учасник команди падає з підтримки і це є дуже помітним. 
б. Учасник команди падає під час виступу і це є дуже помітним. 

2. Незначне падіння 
a. Дуже помітна випадкова помилка під час композиції, яку можна виправити. 
б. Учасник команди спотикається, затримується або падає під час виконання, але можна ви  
   правити. 
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СПИСОК ШТРАФІВ 
 
МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКОНАННЯ 
 Пізній старт – команда не з’явилася на сцені протягом 20 сек після оголошення                .05 
 Позування                                      .05 
 Престарт - преперформанс – готуються більше ніж 10 сек                                                             .05 
 Падіння або спотикання/за кожне – значне                                                                                        .1 
 Падіння або спотикання/за кожне – незначне                                                                                   .05 
 Фальстрат/необгрунтований                                                                                                                    .25 
 Необгрунтоване прохання ще одного виступу                                                                                  1.0 
ТІЛЬКИ ДЛЯ КОМАНД З 5-9 УЧАСНИКАМИ ТА MINICREW 
 Відсутність всіх членів команди на сцені під час виступу       .1 
ТІЛЬКИ ДЛЯ MEGACREW 
 Всі учасники MegaCrew не на сцені мінімум 30 секунд із початку виступу та мінімум 30 

секунд в кінці виступу 

 Всі учасники команди MegaCrew не на сцені перші 30 сек      .5 

 Всі учасники команди MegaCrew не на сцені останні 30 сек       .5 
 
МУЗИКА 

 Дивізіони Junior та MiniCrew загальна тривалість композиції (не 1:25-1:35)    0.1 
 Дивізіони Varsity та Adult загальна тривалість композиції (не 1:55-2:05)   0.1 
 Дивізіон MegaCrew тривалість композиції меньше мінімальної та більше максимальної (не 
3:00-4:00)            0.1 
 Використання ненормативної лексики/за кожний випадок                                                        0.1 

ЗАБОРОНЕНІ РУХИ 

 Непристойні жести, коментарі, рухи                                                                                                      .1 
 Надмірне використання черлідингу, гімнастичних або акробатичних рухів або використання 

надмірно небезпечних рухів                                                                                                                    1.0 
 Некоректний вихід на сцену           1.0 

 

КОСТЮМ 

 Невідповідний одяг/взуття                                                                                                                         .05 
 Пошкоджений костюм (розв’язані шнурки/впавші частини одягу)                                              .05 
 Використання олії для тіла, фарби або речовин, які можуть пошкодити сцену                        .25 
 Одяг або реквізити викинуті в аудиторію/за кожен                                                                           .05 
 ТІЛЬКИ ДЛЯ КОМАНД З 5-9 УЧАСНИКАМИ ТА MINICREW: Використання реквізиту                 .25 
 ТІЛЬКИ ДЛЯ MEGACREW: Використання невідповідного реквізиту                                             1.0 
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МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
1. До обов’язків комнади, тренера або адміністратора команди входить повідомлення про травму 
чи хворобу члена команди організатору змагань. 
2. Якщо в будь-який час до або під час змагань член команди захворів, був травмований або його 
фізичний або емоційний стан є ризикованим для участі, він/вона може бути позбавлені 
можливості брати участь у змаганнях або бути дискваліфіковані в подальшому. Організатор(и), 
Директор Суддів та/або Головний суддя залишає за собою право зняти будь-якого учасника, який 
недієздатний або має травму або потребує медичної допомоги. 
3. Організатор(и) змагань залишає за собою право подати запит на подання письмового дозволу 
лікаря, наданий члену команди, якій вважається в групі медичного або емоційного ризику.  
4. Організатор події може запросити від команди/учасника команди підписання додаткових зві-
льнень від забов’язань та/або відмов у випадку захворювання або травми до початку змагань. 
 

СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДІЇ 
Учасникам надається професійний звук, світло, сцена та організація HHI події, що забезпечує висо-
ку якість івенту та конкурентне середовище. 
 

НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН 
 
ПОШИРЕНІ НАДЗВИЧАЙНІ ОБСТАВИНИ 
Надзвичайні випадки, які не залежать від команди, але які впливають на здатність виступу коман-
ди на початку та в будь-яких частинах композиції. Надзвичайні обставини не лімітовані приклада-
ми, які наведені нижче та можуть бути визначені та зазначені Директором по суддівству або Голо-
вним Суддею. 
1. Прозвучала або була програна невірна музика. 
2. Проблеми з музикою через несправність обладнання. 
3. Порушення, спричинені загальними несправностями обладнання, тобто освітленням, сценою, 
звуком тощо. 
4. Попадання будь-якого стороннього об'єкта або пошкодження танцювальної площадки, безпо-
середньо перед або під час виступу, здійснене третьою особою. 
5. Порушення, спричинені несправністю майданчика або умовами експлуатації. 
 
ВРЕГУЛЮВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН 
1. Відповідальність команди полягає в негайному припиненні виступу, якщо виникає надзвичайна 
обставина *. 
2. Організатор змагань, Директор по суддівству та/або оргкомітет змагань розгляне ситуацію та 
підтверджує рішення та виправлення проблеми, після чого виступ команди буде відновлено. Як-
що запит команди визнається безпідставним Директором по суддівству, команді буде дозволено 
відновити виконання композиції в результаті чого буде присуджений штраф 1,0. 
3. Запит про надзвичайні обставини, надані командою після завершення змагань, не буде прийня-
та або розглянутий. 
* В Junior дивізіоні тільки назначений лідер команди, може викинути Червоний прапор. Лідер ко-
манди має знаходитися перед сценою та махати Червоним прапором, для того, щоб попередити 
команду про зупинення виступу, якщо він/вона відчуває, що відбувається надзвичайна обставина. 
Якщо визначено, що це є виною організатора змагань, то команді буде дозволено виконати свій 
виступ без штрафних санкцій. Якщо це визнається виною команди, то команді буде дозволено 
відновити виконання композиції в результаті чого буде присуджений штраф 1,0. 
 
 

РОЗМІРИ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗМАГАНЬ 
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КОМАНДИ З 5-9 УЧАСНИКАМИ ТА MINICREW 
Стандартний розмір площадки становить 30’x30’ (9,1 метра x 9,1 метра). За жодних обставин 
площадка не повинна бути меншою за 20’ глибиною х 30’ шириною (6,1 метра х 9,1 метра). 
 

MEGACREW 
Стандартний розмір площадки становить 36’x40’ (10,97 метра x 12 метра) зі схованими части-
нами сцени 12’x8’ (3,65 метра х 2,43 метра). За жодних обставин площадка не повинна бути 
меншою за 30’ глибиною х 30’ шириною (9,1 метра х 9,1 метра). 

 
КОДЕКС ПОВЕДІНКИ 
 
Всі учасники мають вести себе з повагою, відповідальністю та професійно. HHI залишає за собою 
право дискваліфікувати будь-яку команду або учасника команди за невиконання будь-якої з умов 
участі та демонстрацію неповажної поведінки по відношенню до організаторів, суддів, танцівни-
ків, спонсорам та іншим (персонам або організаціям), які пов’язані з Hip Hop International, тими, 
хто має ліцензію HHI, з місцем проведення чемпіонату та/або подій. 

 
ОЦІНЮВАННЯ КОМПОЗИЦІЇ 
Кожна композиція оцінюється відповідно до критеріїв Якості виконання та Майстерності для 
отримання максимально можливих 10 балів. 

 
КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ТА БАЛИ: 
 

Якість виконання = 50% або п'ять балів загальної оцінки 
Судді будуть винагороджувати композиції, які включають унікальні та 
оригінальні/творчі рухи (хіп хоп стилів), якісного використання сцени, малюнків, 
видовищності, інтенсивності, а також духу вулиць, що приводить до розважального 
моменту, та емоційної відповіді. 
 
Креативність (10%) 
Хореографія та презентація своєї композиції в унікальному та своєрідному стилі та 
комбінаціями рухів, які є вашими власними. Оригінальні способи переходів на підлогу, 
повернення з неї, переходи та мікси музики – це все відрізняє вас від інших композицій. 
Будьте особливими, різними та новаторськими в усіх аспектах своєї композиції. 
 
Заповнення сцени. Проміжок між учасниками. Переміщення. Зміна рівнів (10%) 
Команда повинна продемонструвати розуміння відстані між учасниками через повний 
спектр унікальних, складних переходів, взаємодії в рухах між партнерами та 
різноманіття комбінацій. Також буде розглянуто повне використання сцени. 
Композиція повинна включати три (3) рівня руху (низький/середній/високий), викори-
стовуючи кисті, руки, ноги, стопи, тулуб та рухи голови з переходами, які є творчими та 
непередбачуваними. 
 
Видовищність: інтенсивність, впевненість, демонстрація та самовираження (10%) 
Від початку до кінця програма має складатися з динамічних рухів команди в цілому та 
кожного учасника окремо, що містять мінімальну кількість пауз та позувань. Під час по-
казових виступів одного або кількох членів команди, інші учасники повинні продовжу-
вати виконувати рухи, які доповнюють загальну інтенсивність композиції. Демонстрація 
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членів команди має бути достатньо яскраво відображеною протягом всього виступу, 
шляхом постійної підтримки за допомогою міміки, зорового контакту та рухів тіла. Чле-
ни команди повинні виконувати композицію з ентузіазмом, пристрастю та "природ-
ною" здатністю "показати себе" на сцені. 
 
Дух вулиць/костюм (10%) 
Дух вулиць - це вміння членів комнади демонструвати справжню та вільну презентацію 
хіп-хопу. Дух вулиць включає в себе розуміння, енергію, пози та харизму. Одяг та аксе-
суари, які одягенні, повинні представляти і відображати справжній характер і природ-
ний стиль міського вуличного середовища з унікальним виглядом, що відрізняє коман-
ду. Члени команди не повинні одягатися однаково або подібно. Індивідуальність одягу 
заохочується. Команди можуть одягнути стилізований одяг, що відображає їхню тему. 
Театральні костюми та маски не типові міській вулиці (наприклад, персонажі з тематич-
них сюжетів, тварини, костюми для Хеллоуїна тощо) не рекомендуються. Якщо є сумні-
ви, зверніться до Hip Hop International для роз'яснень. 
 
Розважальна складова/Зв’язок з аудиторією (10%) 
Члени команди та їх композиція повинні зв'язуватися з аудиторією та викликати 
емоційні реакції, тобто хвилювання, радість, сміх, причетність та/або драматизм щодо 
подання стилю. Композиція повинна залишити пам'ятне і тривале враження. 

 
КРИТЕРІЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА БАЛИ: 
 

Майстерність = 50% або п'ять балів загальної оцінки 
Судді оцінюють виконання та складність виконаних стилів: popping, locking, breaking, hip 
hop, house тощо. Судді розглядатимуть якість рухів протягом всієї композиції, включаю-
чи руки, ноги та розміщення тіла, комбінації трьох рівнів - нижній, середній і високий, і 
синхронність рухів усіх членів команди. 

 

Музикальність (10%) 
Виконання та хореографія, що відповідає часу та використанню музики, та здатність 
комнади виступати одночасно під музику. Рухи та частина композиції, які виконуються 
та імітація звуків членами команди за відсутності музичного запису (наприклад, нога-
ми, руками, вокалом та ін.) також буде вважатися музикальністю і судитиметься 
аналогічно. 
Музикальність – Техніка ритму/Сінкопа - рухи композиції повинні демонструвати му-
зичну структуру і стиль, тобто, використовуючи варіації ритмів, що підкреслюють сильну 
та слабу долі, темп та акценти в одиночному, подвійному, половинному та синкопова-
ному музичному малюнку. 
Музикальність - Рухи, пов'язані з музикою - залишатися в часі з музикою, рухатися в біт 
музики та використовувати певні фрази для побудови хореографії композиції. 

 

Синхронність/Таймінг (10%) 
Рухи членів команди виконуються синхронно; діапазон руху, швидкість, таймінг та 
складність виконання здійснюються усіма членами команди одночасно. Поодинокі пар-
тії або канон – допускаються. 

 

Майстерність виконання/Контроль рухів (10%) 
Команда повинна контролювати швидкість, напрямок, імпульс та розміщення тіл членів 
команди протягом всієї композиції. 
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Складність виконання аутентичних вуличних стилів танцю (10%) 

Складність вимірюється рівнями можливостей, які демонструють усі члени команди та 
різноманіттям використаних стилів. Беруться до уваги ті члени команди, які намагають-
ся та успішно виконують хореографію та демонструють розуміння основ та походження 
хіп хопу шляхом показу різноманіття стилів танцю. 

 

Додаткова увага та заохочення приділяється командам, в яких складні рухи виконують-
ся всіма чи більшістю учасників. Приклад: команда з п'яти учасників, в якій всі намага-
ються і чітко виконувати рух, отримають вищі бали, ніж якщо один або два учасники, 
які виконують відповідний рух.  

 

Різноманітність вуличних стилів танцю (10%) 
Три (3) або більше вуличних танцювальних стилів повинні бути "чітко виконані" в ком-
позиції команди, щоб отримати максимум один (1) бал або 10%. Команда, яка "чітко 
виконує" два (2) стилі вуличного танцю, отримає максимум 0,5 балів. Команда, яка 
"чітко виконує" один (1) стиль вуличного танцю, отримає максимальну оцінку 0,25 бала. 

 

Команди повинні включати в своє виконання широкий вибір стилів вуличного танцю, вибраних зі 
списку без надмірного використання однакових рухів та варіацій. Різноманітність стилів слід пока-
зати в хореографії рук, ніг та рухів тіла. Нижче наведено список вуличних/клубних/фанкових тан-
цювальних стилів від початку їх заснування до сьогодення, з якого командам рекомендується 
вибрати рухи для своїх композицій: 

 Locking 

 Popping 

 Bboying/Bgirling (breaking) 

 Whacking 

 Punking 

 Vogueing 

 House Dance 

 Party Dances or Club Dances (popular or trendy dances) 

 Hip Hop Dance 

 Krumping 

 Stepping/Gumboot Dance 

 Dancehall 
Традиційний танець та фольклорні вітаються і розглядаються як частина вуличної танцювальної 
композиції, але ця частина має бути мінімальною. 
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ОЦІНЮВАННЯ ТА РЕЙТИНГ 
1. Відбірковий і/або півфінальний рахунок не враховується із загальним балом фінальної оцінки. 

Бали з відбіркового раунду анулюються перед півфіналом, а бали з півфіналу анулюються пе-
ред фінальним раундом. 

2. Фінальний рейтинг команд визначається їхніми балами лише у фіналі. 
3. Результати суддів будуть показані громадськості після відбіркових, півфінальних та фінальних 

раундів. 
4. Остаточний рахунок визначає фінальний, офіційний рейтинг команди. 

 
ПІДРАХУНОК ПІДСУМКОВОГО БАЛУ 
1. Найвища можлива оцінка - десять (10). 
2. В панелі з шести (6) суддів бали суддів з Якості виконання та бали суддів з Майстерності будуть 

усереднені, а потім визначено остаточний результат. В панелі з вісьми (8) суддів – найвищі та 
найнижчі оцінки Якості виконання та Майстерності  будуть відхилені, а решта усереднюється, а 
потім підраховується підсумковий бал. 

3. Будь-які штрафні відрахування, надані Головним суддею, вираховуються із загальної суми балів, 
що дорівнює остаточному балу. 

4. Остаточний бал буде округлено до найближчої сотої. 

 
ОДНАКОВИЙ РАХУНОК 
При однаковому рахунку рейтинг команд буде визначатися наступним чином: 
1. Команда(и) з найвищим балом Якості виконання 
2. Команда(и) з найвищим балом Майстерності. 
3. Аналіз порядкового рейтингу суддів. 
 

РОЗБІЖНОСТІ У ПРАВИЛАХ ТА/АБО ЗМАГАННЯХ 
1. Будь-яка проблема чи невідповідність під час змагань буде доведена до відома організатора 

змагань, який звернеться з цим питанням до Головного судді, Директора з суддівства та 
відповідне рішенням буде остаточним. 

2. Неправильне тлумачення через переклад або тлумачення правил буде вирішено відповідно до 
англійської версії. У випадку будь-якої невідповідності, англійська версія найновіших правил 
буде в пріоритеті. 

 
ПРОТЕСТИ 
Протести заборонені і не приймаються щодо будь-яких оцінок чи результатах рішень. 
 
ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 
Змагання завершуються церемонією вшанування команд з найвищими загальними оцінками. 
Медалі, кубки, стрічки та/або призи будуть присуджені принаймні трьом командам у кожній 
категорії змагань. 
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СУДДІВСЬКА ПАНЕЛЬ 
 
Група суддів складається з шести (6) осіб та Головного судді змагань при кількісті команд 50 або 
менше або вісьми (8) осіб та Головного судді змагань при кількісті команд понад 50. Якщо існують 
виправдані обставини, Головний Суддя/Директор з суддівства та/або організатор змагань можуть 
змінювати кількість суддів. 
 

1. Всі судді повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, підготовці, рівню кваліфікації суд-
ді та вимогам сертифікації, встановлених HHI. Судді призначаються для оцінки Якості ви-
конання та Майстерності, з подальшим нарахуванням балів. 

2. на змаганнях з кількістю команд 50 або менше, необхідна мінімальна кількість суддів: 
a. Три (3) судді з Якості виконання 
б. Три (3) судді з Майстерності 
с. Один (1) Головний суддя 

3. на змаганнях з кількістю команд понад 50, необхідна мінімальна кількість суддів: 
a. Чотири (4) судді з Якості виконання 
б. Чотири (4) судді з Майстерності 
с. Один (1) Головний суддя (або суддя зі штрафів) 
д. Один (1) Директор із суддівства (Чемпіонат Світу та Континентальний Чемпіонат) 

 
ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СУДДІВ ПІД ЧАС ЧЕМПІОНАТУ 
Судді з Майстерності, Судді з Якості виконання, Суддя, який відповідає за штрафи, Головний суддя 
та Директор з суддівства мають сидіти за столом, розташованим паралельно сцені, на якій 
відбуваються змагання, щоб забезпечити чіткий і безперешкодний огляд кожної команди з "голо-
ви до ніг". Судді з Якості виконання та Майстерності будуть сидіти по черзі, наприклад, суддя з 
Якості виконання, суддя з Майстерності, суддя з Якості виконання, суддя з Майстерності тощо. 
 

ОБОВ'ЯЗКИ СУДДІВ 
 

СУДДІ, ЯКІ ОЦІНЮЮТЬ ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ 
Оцінюють та нараховують бали за композицію відповідно до критеріїв Якості майстерності: 
креативності, розташуванні на сцені, видовищності, духу вулиць та розважальної складової. 

 
СУДДІ, ЯКІ ОЦІНЮЮТЬ МАЙСТЕРНІСТЬ 
Оцінюють та нараховують бали за композицію відповідно до критеріїв Майстерності: музи-
кальність, синхронність, складність виконання, складність та різноманіття стилів вуличного 
танцю.  
 
СУДДЯ, ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА ШТРАФИ 
Основною відповідальністю судді є: точно оцінювати команду та виступ з точки будь-яких 
порушень зі списку штрафів і негайно вираховувати бали за данні порушення. Суддя, який 
відповідає за штрафи, може або не може судити команди. 

 
ГОЛОВНИЙ СУДДЯ 
Головний суддя не оцінює виступи команд за виключенням непередбачуваних обставин. Загальні 
обов'язки головного судді – сприяти та наглядати за справедливою та точною діяльністю всіх 
членів суддівської панелі та визначати всі невідповідності, штрафи, відрахування та 
дискваліфікації. Суддя може бути відсторонений та замінений головним суддею з панелі за пев-
них обставин.  
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Обов'язки головного судді включають: 

1. Підтверджує виступи, кількість та правильне виконання стилів вуличного танцю 
2. Нарахування штрафів 
3. Допомога в перевірці та відборі суддів 
4. Несе відповідальність за правильність виконання HHI процедур та прозорість змагань. 

 
ДИРЕКТОР СУДДІВ 
Обов'язки Директора з суддівства включають навчання та підготовку суддів за Правилами та По-
ложеннями HHI та надання допомоги Головному судді/Судді з надання штрафів в оцінці справед-
ливого та точного суддівства, підрахунку балів і результатів роботи суддівської панелі. Директор із 
суддівства не оцінює виступ. Спеціальні обов'язки Директора панелі суддей включають: 

1. Керування плановими заходами суддівської панелі 
2. Планування, навчання та адміністрування навчального семінару для суддів 
3. Відбір та підбір суддів 
4. Публікація балів та результатів для загального перегляду  
5. Управління питаннями та запитами 
6. Нарахування штрафів 
7. Несе відповідальність за правильність виконання HHI процедур та прозорість змагань. 

 

СКЛАДОВІ КОМПОЗИЦІЇ ● ЩО РОБИТИ ТА ЩО НІ 
 

ЩО СЛІД ВРАХОВУВАТИ ПРИ СТВОРЕННІ ВАШОЇ КОМПОЗИЦІЇ 
 

Для того щоб створити виграшну композицію ОБЕРЕЖНО обирайте стилі вуличного танцю, які най-

кращим чином відображають сильні сторони вашої команди та їй особливості. Команди заохочу-

ються бути відкритими до нового, творчими та інноваційними у своїй хореографії та слідувати сво-

єму власному стилю та ідентичності. 

 

Уникайте наслідування та впливу останнього Чемпіонату світу. Немає чіткої моделі для перемож-

ної композиції. Те, що вважається унікальним та особливим один рік, може вважатися набридли-

вим наступного року. Судді HHI прагнуть побачити різні, нові, оригінальні композиції, які демон-

струють різноманітні аутентичні вуличні та клубні стилі танців. Будьте собою, виражайте різнома-

нітність, пристрасть, інтенсивність, стиль своєї команди. 

 

Виграшна композиція повинна включати достатню кількість танців. Не робіть помилки, використо-

вуючи занадто багато пісень та занадто багато звукових ефектів, оскільки це часто гальмує вико-

нання танцю. Надмірне редагування музики або додавання великої кількості звукових ефектів 

може змінити музикальний квадрат, 8 «рахунків», музикальність взагалі. Пісні в композиції по-

винні намагатися залишити тривалі враження або вираження музичної теми, дозволяючи показа-

ти чистий безперервний танець. Використання надмірних редагувань та звукових ефектів призво-

дить до відсутності будь-якої музики в танці. Будьте обережні і збережіть музичність вашої компо-

зиції.  

 

При виконанні 20 ± секунд (Junior crews and MiniCrews) і 30 ± секунд (Varsity and Adults) безперерв-

них музичних сегментів композиції, команди заохочуються демонструвати хореографію викорис-

товуючи постійний рух у верхній та нижній частині тіла протягом усього сегменту. Це мінімум – 

який можє бути збільшено на розсуд команд. 
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Часто не помічають, або забувають команди про "The Groove". "The Groove" - реакція танцівника 

на біт та відчуття музики. Це допомагає танцівнику імпровізувати і більше відкривати своє особис-

те бачення танцю. "The Groove" існує у всіх видах музики та танцю, і, безумовно, у всіх стилях ву-

личного танцю. Це те, що робить танець "funky". Знайдіть "The Groove" у вашій музиці та покажіть 

його у композиції вашої команди. Це ще одна можливість продемонструвати танець та бути вина-

городженими суддями. 

 

Команди повинні бути обережними, щоб не перевантажити композицію великою кількістю вули-

чних стилів танцю. Сконцентруйтесь на обранні меньшої кількості стилів і їх вірному виконанні, 

ніж збільшенню кількості стилів, що призводить до втрати якості. Пам'ятай, що максимальна кіль-

кість вуличних танцювальних стилів, які можуть заробити найвищі бали в композиції - три. 

 

Судді оцінюють можливості команди по найслабшому члену команди. Команди повинні знати, що  

якщо в команді є учасник, який не є настільки сильним, як інші члени команди, такий учасник мо-

же знизити загальний бал команди.  

 

Рухи, виконані в композиції, які потребують підготовки для виконання (наприклад – сальто назад) 

будуть вважатися трюками без оцінки, якщо вони не передують, не слідують і не інтегруються в 

хореографію танцю хіп-хопу. Включення трюків можливо додасть балів до загальної презентації 

композиції, але це не допоможе підняти команду в загальному рейтингу. Жоден бал не буде при-

суджений за включення трюків. Двічі обміркуйте використання рухів, які можуть бути визнаними 

неприйнятними чи занадто небезпечними. Гімнастичні, акробатичні рухи та рухи Чірлідингу - не 

винагороджуються окремими балами. Використання цих рухів має бути лімітованим в випадку їх 

використання. 

 

Заохочується утворення і використання "авторських рис" для підвищення креативності та реакції 

натовпу. Включення "авторських рис" що визначаються як, дія певного характеру, призначена для 

розваг, інтригування та/або здивування аудиторії, яке залучає більшість членів команди в один і 

той же час, покращить командну роботу і підвищить загальний бал, при умові гарного виконання і 

підсилення загального враження від композиції. Створення та використання "авторських рис" до-

помагає відокремити одну команду від інших. Однак команди потрібно застерегти, щодо обме-

ження кількості "авторських рис" в композиції, тому що це може забрати час, необхідний для ви-

конання належної кількості хореографії хіп хоп танцю, необхідної для виконання композиції, яка 

отримає високі бали. 

 

Включення до виступу традиційних (народних) танців та фольклору, що підвищує індивідуальність 

та особистісність команди, дозволяється, але має бути використана мінімально. Приклади: Сальса, 

Капоеро, Болівуд, і т.п. 

 

Питання щодо Правил та Положень HHI та їх пояснення мають бути надіслані на                              

info@hiphopinternational.com 

 

 


