STREET DANCE CUP – ONLINE DANCE CONTEST
A Street Dance Cup versenyszervező szövetség online versenyt hirdet Hip Hop, Open és TikTok
tánc kategóriákban.
A tavalyi és idei szezonban verseny híján maradt a táncos közösség, így szövetségünk lehetőséget
ad online versenyzésre, amelyre táncos videókkal lehet nevezni. A verseny különlegessége, hogy a
zsűri egyszerre, egy időben, egy helyen nézi és értékeli a produkciókat, ahogyan egy hagyományos
versenyen is tennék.
Nevezési díj: 2000 Ft egy kategóriában való indulás. További nevezések 1600 Ft.
A Street Dance Cuptól megszokott módon minden résztvevőt díjazunk.
Díjazás:

- minden induló
kap oklevelet
- minden dobogós helyezett
kap érmet
- minden győztes
kap kupát
- Serdülő-felnőtt haladó-profi kategória nyertesei pénzdíjjal gazdagodnak
Szóló
15.000 Ft
Duó
30.000 Ft
Csoport
60.000 Ft
Formáció
100.000 Ft
Az okleveleket mailben küldjük, igény szerint nyomtatott formában is postázzuk.
Az összes nyertes produkciót youtube csatornánkon közzétesszük.
Az érmeket, kupákat postázzuk.
A pénzdíjat és emlékplakettjeit személyesen adjuk át.

Zsűri:
Minden kategóriát szakmai zsűri értékel. Az értékelés a versenyszabályzat alapján történik.
Ezen zsűri tagjai egyszerre, egy időben nézik meg és pontozzák a produkciókat, kategóriánként
sorban, ahogyan egy hagyományos versenyen is tennék.
Videók:
Az elküldött videók a következő szabályoknak kell, hogy megfeleljenek:
- ne legyen benne vágás, filterek, emojik, effektek,
- a felvétel helyszíne mindegy, de a felvett anyag jól látható kell, hogy legyen
- a teljes produkciónak láthatónak kell lennie függetlenül, hogy mikor hol történik a mozgás a
produkcióban
- ne legyen benne hirtelen kameramozgás (közelítés-távolítás)
- egysnittes teljes képben látható totálban felvett nyers legyen a videóanyag.
- a videóhoz tartozó zenei anyagot (vágott zenét) rá lehet tenni a felvételre, de csak úgy, hogy a képi
világ a hanganyaggal teljesen megegyezzen
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A versenyen a következő kategóriákban biztosítunk versenyzést:
Stílusok:

- Hip Hop és egyéb utcai táncok
- Open (ezen belüli stílusok a weboldalunkon olvashatók)
- TikTok táncok

Korosztályok:

- Mini- Gyerek: 2007 és utána születtek
- Serdülő- Felnőtt: 2006 és előtte születtek

Technikai szintek (kivéve TikTok kategóriában):
- ’D’: abszolút kezdő
- ’C’: középhaladó
- ’A’ és ’B’ haladó, profi
Formációk:

- szóló
- duó/trió
- csoport (4-10 főig)
- formáció (11 főtől)

A kategóriákról bővebb tájékoztatást a versenyszabályzatunkban olvashattok, amit a
www.startversenyek.hu weboldalunkon találtok.
Nevezés:
Nevezni szintén a weblapunkról letölthető .xcl formátumú nevezési lap kitöltésével és elküldésével
lehet.
Nevezési határidő: Nevezések elindítása 2020.10.22.
Nevezések beküldési határideje 2020.11.08.
A nevezett produkció videók beküldési határideje: 2020.11.29.
Ezen határidőn belül, amennyiben valaki szeretne, lehetőség van egyszer videót cserélni. Ez után
a dátum után nem áll módunkban sem még el nem küldött produkciókat, sem csere videókat
elfogadni.
A nevezés a nevezési díj befizetése után válik véglegessé, így csak azon versenyzők videóit tudjuk
feldolgozni, ahonnan már beérkezett a nevezési díj. A fizetési feltételeket, adatokat a nevezési excel
tábla beérkezte után küldjük ki válasz e-mailben a jelentkezőknek.
Az online verseny dátuma, videók zsűrizése: 2020 december 2-6-ig
Várható E-hirdetés (online eredményhirdetés): 2020 december 10.
Nyeremények, ajándékok postázása, kiküldése: 2020.12.10 – 12.20.

A szervezők a változás jogát fenntartják!

!!! Fontos!!! Kérünk Titeket, a nevezési lapot és a videókat is kérlek a következőképpen
nevezzétek el:
csapatnév_stílus_korosztály_technikaiszint_formáció
Pl.: Hófehérke_HipHop_junior_C_csoport
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Mivel több stílusban is lehet jelentkezni (Hip Hop, Open stílusai, TikTok), fontos, hogy ez is
belekerüljön a videó nevébe!
A nevezési lapon szereplő csapat/versenyző/produkció neve legyen megegyező a videó
elnevezésében szereplő produkció névvel.
Tehát ha például egy szólista beceneve (pl.: Petike) szerepel a nevezési lapon a ‘Csapatnév’
oszlopban, akkor a videó nevében is ez a becenév legyen. Pl: Petike_HipHop_junior_D_szóló
A megszokott módon természetesen egy nevezési lapon nevezhet egy edző/tánciskola több
produkciót is, ez esetben az edző és a tánciskola neve szerepeljen a nevezési fájl nevében.
pl.: Kovács Tamás_KTdanceschool_nevezésilap
Minden további információ, így a versenykiírás, nevezési lap is letölthető a weboldalunkról.
A részletes versenyszabályzat pedig bárhonnan könnyen olvasható a
www.startversenyek.hu/versenyszabályzat menüpont alatt. További kérdés esetén keressetek
minket bizalommal.

Elérhetőségeink:
Tóth Tamás +3670/310-50-22

Balázsi Arlett +3670/620-80-27

Facebook like oldal: Street Dane Cup – Startversenyek.hu
weboldal: http://startversenyek.hu
e-mail cím: info@startversenyek.hu

Nagy izgalommal várjuk a jelentkezéseiteket.
Jó felkészülést kívánunk!
A Street Dance Cup csapata.
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