Regulamentul All style dance battle în cadrul NoRestOMFest
Data: 25 mai 2019
Locul desfăşurării: Moldexpo, festivalul de fitness NoRestOMFest
Ora desfăşurării: 18:40-21:50
Fondul de premii: 2 000 de euro (locul 1 — 800; locul 2 — 700; locul 3 — 500)
Organizatorii competiţiilor: OMactiv
Juriul concursului: Dmitri Boncince, Anastasia Cerednicova, Rodica Bucşan
Vârsta participanţilor: se admit la competiţiile persoanele de la 8 ani.
Stiluri de dans:
— Hip-hop;
— Popping;
— Locking;
— Dancehall;
— Vogue;
— Brake-dance;
— House;
Condiţii de înregistrare şi participare:
> Pentru a participa la competiții, participantul urmează să se înregistreze la curatorul zonei
Dansuri (zona de înregistrare se află în pavilionul «Dansuri»).
> Înregistrarea are loc între orele 11:00 şi 18:00.
> În fişa de înregistrare se indică numele, prenumele, vârsta şi stilul de dans al participantului.
Desfăşurarea concursului-competiţie:
> Concursul de dans este alcătuit din 2 părţi - preselecţie/improvizaţie.
> Selecţia are loc în grupuri.
> Participanţii au la dispoziţie 30 de secunde pentru improvizaţie cu o piesă muzicală stabilită.
Participantul dansează în stilul său de dans.
> Juriul concursului face totalurile improvizaţiei şi ia decizia cine este admis la etapa de
improvizaţie, iar cine este exclus din competiţie.
> La finele etapei de preselecţie participanţii acces la etapa de improvizaţie. La această etapă,
participanţii au de improvizat după o piesă muzicală prestabilită.
> La etapa "improvizaţie" juriul ia decizia dacă participantul accede sau nu la etapa următoare.
Din fiecare pereche (câţiva participanţi) doar unul singur este promovat la etapa următoare.
> Etapa "improvizaţie" continuă până când în finală rămân doar 4 participanţi.
> Participanţii se împart în 2 perechi. Câte un participant-câştigător din fiecare pereche accede
în finală. Ceilalţi 2 participanţi luptă pentru locul 3.
> În finală se determină câştigătorii locurilor 1 şi 2.
La finele concursului se completează un proces-verbal în care se indică numele, prenumele
participanţilor care au ocupat locurile 1, 2 şi 3. Numele, prenumele şi vârsta lor.
Organizatorul decernează premiile sub semnătura participanţilor în procesul-verbal. Procesulverbal este semnat de persoana responsabilă din partea organizatorului și de juriul competiției.

