Organizator: Reborn Dance Studio
Director: Incert Dora-Iulia
Str. Albert Berger, nr. 18, et. 1, Bistrița, B-N
Tel: 0756.956.774
email: contact@cupascolilorlastreetdance.ro

REGULAMENT GENERAL
CUPA SCOLILOR LA STREET DANCE®

IMPORTANT!!! Rugăm toţi antrenorii şi coregrafii sau conducătorii echipelor să
consulte cu mare atenţie acest regulament. Abaterile de la regulamentul general şi cel
corespunzător secţiunii la care participă echipa, duc la sancționarea sau descalificarea
acesteia.

ETAPE
Cupa Şcolilor la StreetDance, va fi împărţită în 2 etape:
- Etapa Liceelor – unde vor concura doar liceele din județ;
- Etapa Gimnaziilor - unde vor concura doar şcolile gimnaziale din judeţ;
 FINALA NAŢIONALĂ A ŞCOLILOR
- Etapa Liceelor – unde vor concura toate liceele câştigătoare la etapele judeţene din
ţară şi liceele care aparţin de un alt judeţ în care nu a avut loc o etapă judeţeană;
- Etapa Gimnaziilor - unde vor concura toate şcolile gimnaziale câştigătoare la etapele
judeţene din ţară şi şcolile care aparţin de un alt judeţ în care nu a avut loc o etapă
judeţeană;
Şcolile finaliste a fiecărei secţiuni vor fi desemnate în urma punctajului total
acumulat de-a lungul probei. În urma punctajului acordat de juriu, primele 3 licee/gimnazii
câştigătoare vor trece mai departe la Finala Naţională ce va avea loc în luna mai, 2017
la BISTRIŢA!
Important!!!
Dacă sunt şcoli care aparţin de un alt judeţ în care nu se desfăşoară o etapă
locală a evenimentului, acestea vor putea participa direct la Marea Finală
Naţională care se va desfăşura la Bistriţa în luna mai 2017.

ALCĂTUIRE TRUPĂ
1. Fiecare trupă trebuie să işi desemneze un LIDER care să fie în permanentă legătură cu
organizatorii locali;
2. Trupa participantă trebuie să aibă între minim 3 şi maxim 9 persoane.
Condiţii obligatorii: se permite un număr maxim de 2 membri din afara
liceului/şcolii gimnaziale, indiferent de numărul membrilor participanţi din
liceu/gimnaziu (ex. pentru echipele formate din 3 sau 4 persoane: 1 sau 2
membrii ai liceului/gimnaziului + 2 invitaţi). Invitaţii trebuie să aibă vârsta
cuprinsă între 7 şi 23 ani.
Se permite ca un număr maxim de 2 membrii din clasele gimnaziale să
participe la etapa liceelor, iar un număr maxim de 2 membrii din liceu se
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permit să danseze pentru echipa din şcoala gimanzială.
3. Liderul trupei trebuie să trimită, în format electronic (scanare sau poză),
organizatorului local actele necesare înscrierii. Pentru mai multe detalii verificați secțiunea
PARTICIPĂ->ÎNSCRIERE;
4. Un membru şi/sau invitat al unei trupe nu are voie să participe decât cu o singură
trupă;
5. Se permite participarea mai multor trupe din acelaşi liceu/gimnaziu;
6. În cazul în care după înscriere, componenţa trupei suferă modificări aceasta trebuie
anunţată cu minim 24 de ore înainte de eveniment. De-a lungul competiţiei, trupa poate
participa cu un număr mai mic de membri (în cazul nefericit al accidentărilor), deasemenea
poate înlocui sau adăuga membri noi, însă nu va putea depășii numărul maxim de
membrii;
7. Este datoria liderului de trupă să obtină aprobare din partea organizatorului local pentru
recuzita folosită pe scenă. Neaprobarea în prealabil a recuzitei atrage după sine o
penalizare de 0,2 – 1 punct, în funcţie de gravitatea posibilelor urmări;
8. Orele de repetiţie nu trebuie să se desfăşoare în timpul orelor de curs de la scoală.
Organizatorul nu oferă scutiri pentru motivarea absenţelor înainte sau în perioada
competiţiei;
9. Este permisă modificarea în proporţie de 30% a coregrafiei odată cu avansarea trupei
în Marea Finală Naţională.
10. Taxa de înscriere. Pentru etapa judeţeană Bistriţa-Năsăud şi Finala Naţională taxa
este de 15 lei/pers.

*Pentru a afla taxa de înscriere pentru celelalte etape locale vă rugăm contactaţi
organizatorul local.
Modele de echipe:
Echipa de 3 persoane
Echipa de 4 persoane
Echipa de 5 persoane
Echipa de 6 persoane
Echipa de 7 persoane
Echipa de 8 persoane
Echipa de 9 persoane
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invitat /3 din liceu;
invitat /4 din liceu;
invitaţi / 5 din liceu;
invitaţi / 6 din liceu;
invitaţi / 7 din liceu;
invitaţi / 8 din liceu;
invitaţi / 9 din liceu;

www.cupascolilorlastreetdance.ro | contact@cupascolilorlastreetdance.ro | Tel: 0756.956.774

Organizator: Reborn Dance Studio
Director: Incert Dora-Iulia
Str. Albert Berger, nr. 18, et. 1, Bistrița, B-N
Tel: 0756.956.774
email: contact@cupascolilorlastreetdance.ro

PROBE
În anul 2017, CSSD va avea 2 probe:

1. SHOW PROPRIU
Fiecare trupă trebuie să prezinte un show de street dance, care să îndeplinească
urmatoarele condiţii:








Show-ul se poate realiza pe o melodie sau colaj de melodii;
Tema nu este obligatorie;
Durata show-ului trebuie sa fie cuprinsă între 1:30 – 2:30;
Show-ul trebuie să conţină minim 3 stiluri de dans din cele exemplificate mai jos în
regulament;
Colajul (mixajul) trupei trebuie trimise pe e-mailul organizatorului local cu minim 48
h înainte de eveniment;
Este permisă modificarea show-ului în proporţie de 30% a coregrafiei odată cu
avansarea trupei în Marea Finală Naţională;
Este permisă modificarea costumației în proporție de 100% odată cu avansarea la
Finala Națională.

La Marea Finală Națională din totalul de trupe finaliste, în urma punctajului acordat de
juriu, se vor desemna cele mai bune 5 școli gimnaziale și 5 licee care vor mai dansa încă
odată show-ul.

2. 1 vs 1 Hip Hop
Această probă va fi împărțită în 2 categorii:
1. Școli Gimnaziale – vor putea participa doar dansatorii care sunt într-o școală
gimnazială.
2. Licee – vor putea participa doar dansatorii care sunt în liceu.
La această categorie va putea participa:
- orice dansator care aparţine de o şcoală gimnazială sau liceu, chiar dacă este înscris
într-o echipă pentru CSSD sau nu. Dovada se va face prin copia carnetului de elev;
- nu este obligatoriu ca toţi membrii echipei să participe;
- invitaţii dacă nu sunt la liceu (adică au peste 19 ani) nu pot participa;
- primii 3 câştigători de la fiecare etapă judeţeană vor participa la Finala Naţională de la
Bistriţa;
- dansatorii din alte judeţe unde nu se desfăşoară o etapă locală CSSD vor putea
participa direct la finala naţională;
- battle-ul se va face în sistem piramidal – Calificări – Semifinale – Finale;
- în urma battle-ului juriul va desemna cel mai bun dansator al CSSD 2017.
La Finala Națională categoria 1 vs 1 Hip Hop - școli gimnaziale și licee, va avea loc la After
Party-ul organizat în cadrul evenimentului.
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STILURI DE DANS
Prin această competiţie dorim să dezvoltăm diversitatea de stiluri cuprinse sub aripa
streetdance-ului, de aceea recomandăm să vă informaţi cât mai mult despre fiecare stil de
dans în parte, să îl inţelegeţi şi să îl reprezentaţi corect.
Stilurile de dans acceptate în competiţie sunt:











Hip Hop (Old School, Middle School, New School)
Breakdance
Popping
Locking
Dancehall
House (nu se permit electro dance și/sau tektonik)
Waackin'/Vogue
Dancehall
Krump
Choreography

Exemple de coregrafii complexe - Campionii CLSD 2016 - 2015 – 2014 – 2013.

JURIZARE
Fiecare etapă județeană va avea 3 membri jurați care vor acorda note de la 1 la 10
pentru următoarele elemente:
Criterii de jurizare:
1.Costumație și prezență scenică
2.Originalitate / Creativitate
3.Scenă: așezare și mișcare
4.Atitudine
5.Sincronizare
6.Muzicalitate
7.Tehnică
8.Stiluri identificabile
DETALII:
Costumație - Costumația trebuie să fie identificabilă stilului pe care îl abordează;
Prezența scenică - reprezintă atitudinea și limbajul dansatorului individual cât și a
grupului în momentul în care performează pe întreaga durată a mixului;
SCENA – Structura prin care o trupă reușeste să evidențieze toate punctele scenei în
grup, separat, spațiu lărgit și închis;
Creativitate - este reprezentată de structura și modul în care a fost concepută
coregrafia de la prima până la ultima secundă;
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Originalitate – reprezintă acea imagine unică și nemaiîntâlnită care aduce aportul unui
concept inedit;
Atitudine – siguranța și execuția întregii coregrafii de la prima până la ultima secundă
dând dovadă că transmite starea, sentimentul și mesajul piesei;
Sincronizare - Executarea mișcărilor coregrafice de către grup într-un tot unitar pe
același tempo pe întreaga desfășurare a coregrafiei;
Muzicalitate - Folosirea integrală a tuturor elementelor care compun mixul/piesa, prin
evidențierea lor ca și execuție. Tranzitia grupului (dansatorului) de la un bpm mai scăzut
la un bpm mai ridicat;
Tehnica - Modalitatea de execuție a mișcărilor în același tempo de spațiu - timp și
poziționarea corectă și identificabilă ca indigo;
Stiluri identificabile – coregrafia trebuie să conțină minim 3 stiluri de dans din aripa
street dance-ului. Stilurile trebuiesc să fie identificabile prin executarea lor astfel încât să
convingă gradul lor de dificultate ca fiind identificabil.
Fiecare etapă județeană va avea un PREȘEDINTE AL JURIULUI care:
- va organiza o mică ședință cu restul juraților în ceea ce privește jurizarea;
- va verifica fișele de jurizare în cazul în care o notă este mult prea mare sau mult prea
mică față de trupa care a performat;
- va acorda penalizările conform regulamentului.
La Finala Națională juriul va fi format din 6 membrii din care 3 vor acorda note
pentru partea de show și 3 pentru partea de tehnică.
Notele se pot acorda astfel: 6,7; 7,8; 9,8; 9,2 etc.
În caz de punctaj egal între trupe, se va acorda premiul trupei care are cel mai mare
punctaj la secțiunea TEHNICĂ.

SANCŢIUNI
1. Documentaţia incompletă a trupei – 0,2 puncte pentru fiecare document lipsă
(cum ar fi: copie carnet, copie C.I./certificat de naştere), fișe de înscriere incomplete.
2. Neaprobarea în prealabil a recuzitei de scenă – 0,2 - 1 punct în funcție de gravitatea
posibilelor urmărilor;
3. Netrimiterea colajului muzical, cu minim 48 h înainte de eveniment – 0,2 puncte;
4. Netrimiterea actelor necesare înscrierii, cu cel târziu 2 săptămâni înainte de concurs –
0,2 puncte;
5. Neprezentarea la CHEK IN în intervalul stabilit de organizatori - 0,5 puncte;
6. Nerespectarea timpilor limită pentru colaje – 1 punct;
7. Neanunţarea unor eventuale schimbări în componenţa trupei şi aprobarea lor – 0,2
puncte;
8. Falsificarea de documente pentru înscrierea în competitie – descalificare și
interzicerea participării la eveniment;
9. Folosirea melodiilor cu conţinut explicit sexual – 0,2 puncte pentru fiecare cuvânt
necenzurat;
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10. Încălcarea limitei de 9 persoane în trupă – 2 puncte sau descalificare;
11. Folosirea semnelor obscene – 1 punct;
12.Modificarea coregrafiei de la o etapă județeană la finala națională cu mai mult de 30%
- 0,5 - 1 punct;

*Eventualele contestaţii se admit doar în timpul competiţiei, direct la organizatorul local.

INTERDICŢII
Este strict interzisă introducerea sau consumul băuturilor alcoolice şi a produselor din
tutun în incinta locaţiei.
Este strict interzisă folosirea semnelor obscene sau cu conţinut explicit sexual în timpul
reprezentaţiilor artistice.
Este strict interzisă folosirea melodiilor cu conţinut explicit sexual sau instigare la violenţă
în colajele muzicale. Vă rog cenzuraţi melodiile!!!
Este strict interzisă folosirea costumaţiilor cu tentă vulgară.

Nerespectarea oricărei secţiuni atrage de la sine excluderea din competiţie şi
părăsirea incintei locaţiei de desfăşurare.
Trupele care vor participa la finala națională vor suporta în totalitate cheltuielile de cazare,
transport și masă pe durata desfășurării concursului.

CONTACT :

www.cupascolilorlastreetdance.ro – pentru inscrieri și alte informații.
ORGANIZATOR PRINCIPAL CSSD

REBORN DANCE STUDIO BISTRITA
Tel: 0756.956.774 Dora Incert
Facebook: Cupa Scolilor la Street Dance
Mail: cssd@rebornbistrita.ro
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