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 „Изкуствoто на танца“ 
 

ВИ КАНИ НА 

VIIми ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ 

 

 SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL - KIDS 
 
 

ПО 

КЛАСИЧЕСКИ И МОДЕРЕН ТАНЦ,  

ХАРАКТЕРНИ, СПОРТНИ И ОРИЕНТАЛСКИ ТАНЦИ,   

ТАНЦОВО ШОУ, МЮЗИКЪЛ - ТАНЦОВ ТЕАТЪР, САЛСА, МАЖОРЕТКИ,                                                              

АКРО-ДЕНС,   

 ХИП-ХОП И  БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ 

27  май 2023г. 

 
                                                                   гр. СОФИЯ 
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ИНФОРМАЦИЯ: 
 

 

   Място на провеждане: 
 

Спортна зала “Арена София”-Тренировъчна зала гр. София 
 
  Тази година фестивалът се провежда под  
  Патронажа на:  
  Кмета на Столична община, район „Слатина“ г-н Георги Илиев. 
  Съюза на българските музикални и танцови дейци. 
  Председател: Г-н Станислав Почекански.    
 

  Организатор: 
„ИЗКУСТВОТО НА ТАНЦА“  ЕООД 

Директор на фестивала – Анелия Серафимова-Тодорова 

Цел  

Развитие и популяризация на танцовите стилове: класически и модерен танц, 
характерни, спортни танци и ориенталски танци, танцово шоу, музикално-танцов 
спектакъл, салса,  акро- танц, пол-денс, хип-хоп, мажоретки и български народни 

танци. 

Размяна на творческа информация и развитие и постиженията в различните танцови 
стиловете. 

 
 Форма на фестивала  

Отворен  фестивал  с  конкурсен  характер,  в  резултат  на  който  се определят най-
добрите от явилите се участници във всички танцовите стилове. 

 

 В края на фестивала ще бъдат показани демонстрации от избрани танци и ще 
бъдат връчени специалните награди “ЗЛАTНА РОЗА”, за най-добрите 2 танца, взели 
участие във фестивала от всички танцовите стилове.  

*Купата на кмета на Столична община, район „Слатина“ г-н Георги Илиев 

*Специална награда- плакет за  „Новосъздадено танцово произведение“ от  

 Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД).  
  

 Участници във фестивала                      

• Мероприятието е отворено за всички 

     училища, читалища, ЦРД, Дворци на децата, частни школи,  

    студиа, клубове и всички останали танцови организации. 

• Всеки участник, може да се състезава от името само на една група или клуб. 
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ОБЩИ ПРАВИЛА: 

 
1. Организаторите запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване, 

филмиране и разпространение   на материала, без да заплаща права и 

обезщетения. 
2. Ръководителите на групите носят отговорност за злополуки и контузии на 

изпълнители на сцената. 
3. Разходите по пребиваване на групите и придружаващите ги лица с пътни, дневни 

и нощувки, са за сметка на участниците. 

4. Разходите за наградния фонд, техническо, сценично обезпечаване, както и 
осигуряването на медицинска помощ, се поемат от организаторите. 

5. Ръководителите на групите носят отговорност за поведението на танцьорите от 
своите колективи по време на мероприятието. 

6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи. 

7. Ако предоставяте музиката си на CD, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е на него, да има само 
един трак. Може да ни предоставите музиката си и на флаш памет.    

     За Ваше улеснение, може да ни изпратите музиката на изпълненията си, преди 
фестивалът не по-късно от  20 май 2023г, на e-mail:  anelia@artantsa.com. 

     Не се допускат, музикални изпълнения с нецензурни  текстове на песните, от 
изпълненията. 

 8. Едно и също танцово изпълнение, което се състезава в даден танцов стил,       

    няма право да се танцува в друг танцов стил на състезанието. 

 9. Размери на танцовата площадка :  

      балатум  22 х 12м.  
 10. Ръководителят на групата или индивидуалният соло изпълнител е задължен  
        да следи  реда  на изпълненията, за да се подготви на време за следващия кръг.  
11. Сигурност - забранено е използването на горящи огньове, течности или други 

субстанции, режещи предмети, които могат да намокрят пода или да нарушат 

настилката, на дамските танцови обувки задължително да бъдат поставени 
силиконови капачки. 

12. Костюми - Във всички възрастови категории, не трябва да бъдат излагани 
на показ части от тялото, които да уронват престижа и репутацията на   
изпълнителя. При деца сутиените е желателно да бъдат заменени с бюстиета. 

 13. Организатора има право да променя програмата във всеки момент в зависимост 
   от  явилите се участници. 
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СЪДИЙСКА 

КОЛЕГИЯ  
 

Оценяването се прави от три членно жури – изявени специалисти в съответния стил на 
танцовото изкуство. Съдиите оценяват по точкова система, като най-високия сбор 

определя победителя в групата. 

 

Критерии и система на оценяване:  
 
Контролът над съдийската колегия се извършва от главния съдия. 
Оценява се по точкова система от 1(най-лоша) до 10(най- добра) в 5 критерия. 
Най-високият сбор точки определя победителя в категорията. 

Критерии за оценяване на сола, дуети, групи и формации -  
Музика, Техника, Хореография, Изпълнение, Обща презентация. 
Ако различни групи се окажат с резултат от еднакъв брой точки, то в този случай се 
взема сбора на всеки критерий по отделно. Първо се гледа „Техниката”, групата с по- 

голям сбор точки в „Техника” минава напред в класирането, независимо дали имат 
еднакъв краен резултат. Ако в „Техника” сборът е един същ, то тогава се гледа 
резултата при следващия компонент „Хореография”. По- големият сбор класира 

изпълнението  на  предно  място,  независимо  от  равния  резултат.  Ако и при 
„Хореография” са равни, се гледат точките при „Изпълнение” и т.н. В раздел: 
класически и модерен танц, ориенталски танци, музикално танцов спектакъл, акро-

денс, хип-хоп и български народни танци, класирането е разделено на аматьори и 
професионалисти и на възрастови групи. 

 

              РАЗДЕЛ КЛАСИЧЕСКИ  ТАНЦ 

 

Соло и дуети  до 8г.                            *Аматьори 

Соло и дуети  от 8 до12г.                         *Аматьори   

Соло и дуети от 12 до16г.               *Аматьори и Професионалисти   

Соло и дуети над 16г                                *Аматьори и Професионалисти 

         Времетраене: до 2.30 мин.          

  

Формации до 8г.                                *Аматьори                              

Формации от 8 до12г.                    *Аматьори  

Формации от 12 до16г.                     *Аматьори и Професионалисти  

Формации над 16г                                    *Аматьори и Професионалисти 

          Времетраене: до 4.00 мин. 

 

         * В категория професионалисти са  включват, участници от специализирани 

 балетни и танцови училища. 
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        РАЗДЕЛ МОДЕРЕН ТАНЦ 

 

         Соло и дуети до 8 г.                           *Аматьори                     

Соло и дуети от 8 до12г.                  *Аматьори  

Соло и дуети  от 12 до16г.    *Аматьори и Професионалисти  

         Соло и дуети над 16г                                 *Аматьори и Професионалисти 

Времетраене : до 2.30 мин. 

           

         Формации до 8г.                                *Аматьори  

Формации от 8 до12г.                              *Аматьори  

Формации от 12 до16г.                             *Аматьори и Професионалисти 

         Формации над 16 г                                    *Аматьори и Професионалисти               

         Времетраене : до 4.00 мин 

 

• В категория професионалисти се  включват, участници от специализирани 
балетни и танцови училища 

 

 

         РАЗДЕЛ ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ: 

      

          Соло и дуети до 8г.                      *Аматьори  

          Соло и дуети от 8 до12г.                          *Аматьори  

          Соло и дуети от 12 до16г.                  *Аматьори и Професионалисти 

          Соло и дуети над 16г.                                *Аматьори и Професионалисти 

          Времетраене: до 2.30 мин 

    

          Формации до 8г.                               *Аматьори 

          Формации от 8 до12г.                                *Аматьори  

          Формации от 12 до16г.                              *Аматьори и Професионалисти 

          Формации над16г.                                    *Аматьори и Професионалисти              

          Времетраене: до 4 мин.  

 

       РАЗДЕЛ ОРИЕНТАЛСКИ ТАНЦ:   

(Модерен стил) 

 

          Соло и дуети до16г.                      *Аматьори  

          Соло и дуети над16г.                         *Аматьори и Професионалисти         

Времетраене: до 3.00 мин. 

 

  Формации до16г.                                *Аматьори 
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Формации над16г                                      *Аматьори и Професионалисти             
Времетраене: до 4.00 мин. 

        РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ШОУ:                          

(Раздела включва хореография на основата на спортните танци, модерен 

танц (сола, двойки и формации) и бели денс шоу) 

Iва възрастова група до 8г; 
IIра възрастова група до 12г; 
IIIта възрастова група до 16г; 

IV та възрастова група над 16г; 

Времетраене: до 4.00 мин. 

      

РАЗДЕЛ МУЗИКАЛНО ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ (Мюзикъл) И ТАНЦОВ ТЕАТЪР  

(Раздела включва, откъс от музикално танцов спектакъл, съчетан с 

вокално, театрално и танцово изпълнение и танцов театър) 

   

 Соло и дуети до16г.                      *Аматьори                                  
  Соло и дуети над 16г.                               *Аматьори  

 Времетраене: до 5.00 мин. 
 

  Формации до16г.                                *Аматьори    
 Формации над16г                                      *Аматьори  

 Времетраене: до 5.00 мин. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ СПОРТНИ ТАНЦИ            

 
Категории:  формации (Ф) 

№ КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИЦИ ВРЕМЕТРАЕНЕ 
1 Формация 3+ до 4 мин 

    

    

    

    

 



                    SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL – KIDS 2023  

 

7 

 

         Разпределение на танци по възраст и категория: 

Соло- до 12 год. 

Соло до 16 год. 

Соло над 18г год. 

 

Танцови двойки -до 12 год. 

Танцови двойки до 16 год.  

Танцови двойки над 18 год.  

 

Формации -до 12 год. 

Формации до 16 год. 

Формации над 18 год. 

 
 

Награждават се класираните на 1-во до 3-то място с 
медали, купа, грамота и подаръци!  
От 4- то до 6- то място финалистите получават грамота за участие, 
както и множество награди, подаръци и изненади от организаторите. 

 
Такса участие за раздел спортни танци 

 

СТИЛОВЕ КАТЕГОРИЯ 
ТАКСА НА 
УЧАСТНИК  

ФОРМАЦИИ, 
ТАНЦОВО ШОУ, 

 
 

   

танцови 
двойки 

30 лв. 

соло          40 лв.  

формации 
За един танц на 
участник 20лв  

 

РАЗДЕЛ САЛСА  

 

Право на участие имат: 

           

         Танцови двойки до 16г.  

         Танцови двойки над 16г. 

         Времетраене : до 2.30 мин 

 

           

   Формации до 16г. 

          Формации над 16г.    

          Времетраене : до 4 .00 мин 
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         РАЗДЕЛ АКРО-ДЕНС 

 

Класирането се извършва в радели Модърн и Оупън и по следните 
категории: 

 

   

         Соло и дуети до 8г.                                * Аматьори 

         Соло и дуети до 12г.                  *Аматьори  

Соло и дуети до 16г.     *Аматьори и Професионалисти 

         Соло и дуети над 16г                                 *Аматьори и Професионалисти  

         Времетраене: до 2.30 мин 

          

                                                                      

         Формации до 8г.                                       * Аматьори  

         Формации до12г.                      *Аматьори  

Формации 12 до16г.            *Аматьори и Професионалисти 

Формации над 16г.                                   *Аматьори и Професионалисти 

Времетраене : 4.00 мин. 

 

 

 

         РАЗДЕЛ ХИП-ХОП  

 

        [Хип-хоп, Попинг, Локинг] 

Право на участие имат танцьори в следните категории:          

          

Соло и дуети до14г.- могат да танцуват    All Style & Battle 

Соло и дуети от14 до16г. - могат да танцуват   All Style & Battle 

Соло и дуети над 16г. - могат да танцуват    All Style & Battle 

 

Формации до14г. 

Формации от 14 до16г.  

Формации над 16г.                  

Времетраене: до 4 мин 

 

*  Професионалисти  Соло &  Battle. 

 

 

 



                    SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL – KIDS 2023  

 

9 

 

 

 

 

 

          РАЗДЕЛ МАЖОРЕТКИ:      

 

          Право на участие имат танцьори в следните категории:   

 

  Формации 7-10г 

           Формации-11-14г 

  Формации над 14г.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Времетраене :  до 3.30мин   (за всяко изпълнение). 

 I    Парадни мажоретки с уред - батони(палки), знамена.     

  II    Танцуващи мажоретки с уред  -  Традиционни помпони.  

- Шоу помпони.                             

Критерии за оценяване: Изпълнение, Трудност, Хореография,                          

Артистичност, Музика, Костюми.    
 

 
Такса участие за раздел мажоретки 

 

СТИЛОВЕ КАТЕГОРИЯ 
ТАКСА НА 
УЧАСТНИК  

ТАКСА НА 
УЧАСТНИК 

С батони,                

с помпони 

   

 
 

  за 1 танц  

формации/ансамбли 

Група до 20 
участника  

 
Група от 20 до 
30 участника  

 
Група над 40 

участника  

20 лв. 
 
17 лв. 
 
 
15 лв. 
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РАЗДЕЛ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ 

 

Класирането се извършва в раздели- Дивертисмент и Сюжетен танц и по 
следните категории: 

 

         Формации до12г.                                *Аматьори 

Формации от 12 до18г.                  *Аматьори и Професионалисти 

Формации над 18г.            *Аматьори и Професионалисти  

 

 

Участниците имат право да изпълнят произведение с времетраене  

 

       *  Сюжетен танц   до 15 мин. 

       *  Дивертисмент  до  10 мин.        

 

След изтичане на регламентираното времетраене музиката се намалява и 
спира. 

 

• В категория професионалисти се  включват, участници от специализирани 
танцови училища. 

 
 

 
Такса участие за раздел български народни танци 

 

СТИЛОВЕ КАТЕГОРИЯ 
ТАКСА НА 
УЧАСТНИК  

ТАКСА НА 
УЧАСТНИК 

СЮЖЕТЕН и 

ДИВЕРТИСМЕНТЕН 

ТАНЦ. 

   

 
 

  за 1 танц  

формации/ансамбли 

Група до 24 
участника  

 
Група до 32 
участника  

 
Група над 32 

участника  

20 лв. 
 
15 лв. 
 
 
12 лв. 
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Такси участие други категории. 
 
 

СТИЛОВЕ КАТЕГОРИЯ ТАКСА НА УЧАСТНИК 

     ЗА ЕДИН ТАНЦ 

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ соло 40 лв. 

МОДЕРЕН ТАНЦ 
ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, 
ТАНЦОВО ШОУ, АКРО 

ДЕНС,ПОЛ ДЕНС, 
ОРИЕНТАЛСКИ ТАНЦ 

соло 40 лв. 

КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ, 
МОДЕРЕН ТАНЦ 

ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ, 
ТАНЦОВО ШОУ, АКРО 

ДЕНС,ПОЛ ДЕНС, 
ОРИЕНТАЛСКИ ТАНЦИ, 

формации 20 лв. 

КЛАСИЧЕСКИ 
МЕДЕРЕН  ТАНЦ, 

ХАРАКТЕРЕН ТАНЦ, 
САЛСА, АКРО ДЕНС, 

ПОЛ ДЕНС, 
ОРИЕНТАЛСКИ ТАНЦ 

танцови двойки 
и дуети 

30 лв. 

ТАНЦОВО ШОУ,  
МЮЗИКЪЛ- ТАНЦОВ 

ТЕАТЪР, САЛСА 
 

формации 20 лв. 

ХИП-ХОП соло 40 лв.     

ХИП-ХОП 
Формации и 

Battle 
20 лв. 
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Награждават се класираните на 1-во до 3-то 
място с медали  и купа, грамота и  подаръци! 

От 4- то до 6- то място финалистите получават 
грамота за участие, както и множество 
награди, подаръци и изненади от 
организаторите.  

 

Специални награди „Златна роза“ за най -        

добрите две изпълнения от всички стилове и  
категории. 

 

 
 

 

                                                 ВАЖНО!!! 

 

Вход за посетители в залата - 10лв. на човек                             
(50%намаление за деца от10до12г за деца 

до10г.безплатно) 

 

 
     СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ: 

До 07.05.2023 г. (неделя) 

 

    при необходимост можем да 
съдействаме 

 

               СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 
  

20.05.2023г. до 19:00 часа 
 

* за заявки подадени след 20.05.2023г. се заплаща двойна такса за участие. 
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         Банкова сметка на фестивала    

„Изкуството на танца“ ЕООД 
IBAN: BG 36 UNCR 7000 1523 096041 

BIC: UNCRBGSF 

        
    Директор фестивал:  Анелия Серафимова-Тодорова 

                                      Facebook: Sofia Open Dance Festival- KIDS 

                                      Facebook:  Sofia Open Dance Festival – Original 

 e-mail: аnelia@artantsa.com 

 моб.  0888 335 824 

 www.artantsa.com 

 

 

Организатор: Петър Тодоров 

  

 e-mail: peter@artantsa.com 

 моб.  0888 501 445 

 www.artantsa.com  

mailto:peter@artantsa.com

