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CONDIŢII DE PARTICIPARE 
Young Stars Ballet Competition România 
                      1 – 3 februarie 2019 

 
 
 

Înregistrarea în competiţie se face exclusiv online, până la data de 

15 decembrie 2018. Odată cu efectuarea înregistrării, concurenţii acceptă 

condiţiile de participare şi regulile competiţiei. 

Fiecare concurent şi fiecare grup trebuie să trimită de asemenea un link video 

– youtube, vimeo sau alte siteuri de gen – public sau nelistat, din spectacol sau 

repetiţie, cu un fragment dintr-un dans pe care vor să-l prezinte în concurs. 

Linkul video se transmite la contact@ysbc.eu până la data limită de 15 

decembrie 2018. 

 
A. CATEGORIILE DIN CONCURS 

 
Solo-urile, pas de deux-urile şi grupurile pot concura în 

următoarele categorii: 
 
-  DANS CLASIC – şcoli profesioniste şi nonprofesioniste pentru solo, duet/pas de 
deux, trio şi grup;  
 
- DANS CONTEMPORAN, MODERN ŞI JAZZ DANCE – şcoli profesioniste şi 

nonprofesioniste pentru solo, duet/pas de deux, trio şi grup  
 
 
ABREVIERI – CODURI FOLOSITE ÎN CONCURS 

 
CL(AGE)P – DANS CLASIC PROFESIONIŞTI 
CL(AGE)NP – DANS CLASIC NONPROFESIONIŞTI  
M(AGE)P – MODERN/CONTEMPORAN/JAZZ DANCE PROFESIONIŞTI 
M(AGE)NP – MODERN/CONTEMPORAN/JAZZ DANCE 
NONPROFESIONIŞTI 
 
 

Lista completă a codurilor folosite în concurs o regăsiţi în explicaţiile 

formularelor de înregistrare (în lista derulantă corespunzătoare câmpului intitulat 

“Discipline”). 
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CATEGORIILE DE VÂRSTĂ DIN CONCURS 
 
AGE 1 – 8 – 10 ani; 

AGE 2 – 11 – 13 ani; 

AGE 3 – 14 – 16 ani; 

AGE 4 – 17 – 22 ani. 

 
Exemple de completare a categoriei: 
  
 -  Un solo nonprofesionişti în categoria DANS CLASIC, AGE3 va fi completat 

în formularul de înregistrare, astfel: CL3NPsolo.  

 -  Un duo nonprofesionişti în categoria DANS CLASIC, AGE3 va fi completat 

în formularul de înregistrare, astfel: CL3NPduo.  

 - Grup nonprofesionişti în categoria DANS CLASIC, AGE3 va fi completat în 

formularul de înregistrare, astfel: CL3NPgroup.  

 - Aceeaşi regulă de completare în formularul de înregistrare, va fi urmată şi 

pentru trio nonprofesionişti, astfel: CL3NPtrio.  

 
Vârsta se calculează având ca determinant data de 1 ianuarie din 

anul competiţional. 
 

La duo/trio şi grup se va calcula media de vârstă a participanţilor, 
cu condiţia ca diferenţa de vârstă dintre participanţi sa fie de maximum 3 
ani. Dacă diferenţa de vârstă este mai mare de 3 ani dansul va fi înscris la 
categoria de vârstă aferentă celui mai mare membru al dansului. 
 
(!)Notă explicativă pentru tipul de şcoală: 
 

PROFESIONIŞTI – se referă la competitorii care fac mai mult de 8 ore de 
dans pe săptămână; 
 

NONPROFESIONIŞTI – se referă la competitorii care fac mai puţin de 8 ore 
de dans pe săptămână. 

 
Reguli despre dans clasic in poante: 
 

AGE1: 8 – 10 ani – nu este permis dansul în poante. 
AGE2: 11 – 13 ani – competitorii trebuie să precizeze în email opţiunea de a 

dansa în poante; nu este permisă evoluţia, în cadrul aceleiaşi grupe, a competitorilor 
în poante şi a competitorilor fără poante. 

AGE3: 14 -16 ani şi AGE4: 17 – 22 ani – obligatoriu în poante. 
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Toţi concurenţii trebuie să aibă încheiată o asigurare medicală! 
 
 
 

 
B. FORMULARELE DE ÎNREGISTRARE 

 
Formularele de înregistrare se transmit exclusiv online. Formularele se 

completează cu majuscule, în formatul disponibil online, pentru fiecare dintre 

categoriile disponibile în concurs. 

Formulare de înregistrare Young Stars Ballet Competition pentru solo; 

duo/pas de deux/trio; grup pot fi accesate şi completate online la adresa 

http://www.ysbc.eu/inscrieri/ 

Condiţiile de participare în concurs şi regulile competiţiei sunt însuşite prin 

semnare imediat după sosirea concurenţilor. Aceştia trebuie de asemenea să aibă 

asupra lor certificatul de naştere sau copie după paşaport. 

 
C. REGULILE COMPETIŢIEI 

 
Numărul, durata şi dansurile care pot fi prezentate în concurs trebuie să 

îndeplinească următoarele reguli. 

 
  I. SOLO COMPETITORI   

 
În categoria DANS CLASIC , AGE 1 si 2, concurenţii pot participa cu maxim 2 

solo-uri (împreună să nu depăşească 4 minute). Aveţi posibilitatea de a prezenta în 

concurs o coregrafie la liberă alegere sau din  repertoriul clasic consacrat. 

În categoria DANS CLASIC  AGE3 şi AGE4, concurenţii pot participa cu maxim 

2 solo-uri (împreună să nu depăşească 4 minute), în mod obligatoriu din  repertoriul 

clasic consacrat. 

 
II. PAS DE DEUX DANS CLASIC  

 
Un Pas de Deux (Adagio/Coda), la alegere, din repertoriul clasic consacrat. 
 

 
 
III. SOLO MODERN/CONTEMPORAN/JAZZ DANCE  

 
În toate categoriile de vârstă competitorii pot participa cu maxim 2 solo-uri 
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(împreună să nu depăşească 5 minute). 

 

IV. DUO/TRIO  
 

Fiecare duo/trio poate participa cu 1 dans în oricare dintre cele două categorii 

sau în ambele categorii (maxim 3 minute fiecare dans). 

 
V. GRUP  

 
Maxim 2 dansuri pot fi prezentate în aceeaşi categorie(maxim 3:30 minute 
fiecare dans). 

 
 
 

               D. REGULI GENERALE  
 

  I. Ordinea de intrare în concurs  

 
În timpul competiţiei fiecare solo, duo, trio, pas de deux şi grupurile vor intra 

în concurs în conformitate cu ordinea stabilită într-o listă afişată, de regulă, cel târziu 

cu două săptămâni înainte de ziua de deschidere a concursului. 

Draftul afişat include un timp de pregătire adecvat pentru fiecare participant. 

Termenele stabilite sunt obligatorii şi nu trebuie depăşite. 
 

 
II. Sistemul de notare 
 

 
II.1. Pentru Solo clasic  
  
Este obligatorie participarea la ora deschisă cu juriu. Se adună nota primită la 

studii cu nota din concurs şi se face media aritmetică. Această medie va determina 

locul ocupat de concurenţi. 
  
II.2. Pentru Solo contemporan, Duo/Trio clasic/contemporan şi 
Grup clasic/contemporan 
  
Nu este obligatorie participarea la ora deschisă cu juriu. Se va lua în 

considerare nota din concurs. 
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Note: 

 1. Pentru cei care dansează 2 dansuri în aceeași categorie, se va lua în 

considerare nota cea mai mare pentru premiere.  

                2. Același concurent nu poate lua două premii în aceeași categorie.  

 

E. TAXE DE PARTICIPARE 

 
Tarifele pentru lecţiile deschise NU sunt incluse în taxa de participare. 

Participarea la lecţiile deschise este obligatorie numai pentru solo clasic, evoluţia 

fiecărui concurent fiind notată de juriu. 

Draftul lecţiilor deschise şi ordinea de intrare în concurs vor fi anunţate cu cel 

târziu două săptămâni înainte de concurs. 

Taxele de participare şi de înregistrare nu includ niciun tip de asigurare. 

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidente, răniri, leziuni, etc. care 

pot avea loc în timpul desfăşurării YSBC. Fiecare concurent este responsabil pentru 

suportarea costurilor de călătorie la şi de la competiţie. Nu este posibilă rambursarea 

taxelor pentru participanţii care s-au înregistrat în concurs şi care nu reuşesc, din 

diverse motive, să participe la Young Stars Ballet Competition. 

 
 ●  Înregistrare – 25 euro per dansator   
 ●  Lecţie deschisă – 25 euro per dansator   
 ●  Solo – 75 euro fiecare solo   
 ●  Pas de Deux – 60 euro per dansator   
 ●  Duet/Trio - 60 euro per dansator   
 ●  Grupuri (4+ membri) – 35 euro per dansator  

 
Toate taxele se plătesc după acceptarea aplicaţiei (directorii de şcoli vor primi 

prin email instrucţiuni, imediat după efectuarea înregistrării). În orice situaţie 

nicio plată nu este acceptată mai târziu de 27.12.2018. Taxele vor fi calculate 

individual. 

Plaţile taxelor de participare sunt finale, nu sunt acceptate restituiri decât în 

cazul accidentării de ultim moment, cu prezentarea unui certificat medical. 

Taxa de înregistrare nu se restituie. 

 

 



 

 6 

F. MUZICA 

 
Fişierul mp3 trebuie trimis prin e-mail la adresa music@ysbc.eu, imediat după 

acceptarea aplicaţiei tale şi a recepţiei taxelor. Precizati in mod distinct in continutul 

email-ului sau in subiectul acestuia numele concurentului (grupului)/numele 

dansului/categoria din concurs. 

Exemplu: Ana Ionescu/Variatie Giselle/CL3PSOLO. 

În plus, fiecare participant trebuie să aibă o copie a pieselor muzicale (doar un 

singur dans pe CD!) utilizate pentru dansuri. Fiecare piesă muzicală trebuie să fie 

furnizată într-o bună calitate. 

 
G. PREMII 

 

În fiecare categorie vor fi anunţaţi castigatorii locurilor 1, 2 si 3 si castigatorii 

burselor de studiu. 

In cadrul concursului se va acorda un premiu motivaţional 

“ENCOURAGEMENT AWARD”. În concurs pot fi acordate premii din partea 

sponsorilor. 

Vor fi acordate de asemenea burse de studiu. 

 
H. JURIUL 

 
Juriul YSBC este format din personalităţi din lumea dansului, directori sau 

coregrafi ai unor şcoli europene de dans care vor acorda diplome de studiu acelor 

competitori pe care-i consideră potriviţi pentru şcoala lor. 

Toate deciziile juriului sunt definitive şi, astfel, de necontestat. Prezentarea 

juriului este realizată în web site-ul competiţiei în secţiunea Juriu/Jury. 
 
 

I.  REPERTORIUL YSBC 
 

In concursul YSBC nu exista o lista de repertoriu obligatorie, 

prfoesorii sunt liberi sa aleaga variatiile din repertoriul clasic consacrat 

in asa fel incat ele sa se potriveasca cu varsta si posibilitatile tehnice ale 

concurentului/ei. 
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Note: 
- Pentru competitorii din categoria de vârstă 1 (AGE1) este recomandat să se 

folosească coregrafii adecvate vârstei şi abilităţilor concurentului. Ei pot dansa si 

coregrafii realizate special pentru ei. 

- Acelaşi concurent nu poate dansa acelaşi solo/aceeaşi variaţie, în 2 ani diferiţi, dacă 

a fost premiat pentru acesta/aceasta. 

- Variatia Aurorei din actul 1 nu este acceptata in competitie decat daca are mai putin 

de 2:30 min. 

- Variatia Paquita Etoile nu este acceptata in competitie decat daca are mai putin de 

2:30 min. 
 
Toate negocierile privind drepturile de autor sunt în responsabilitatea 
participanţilor. 
 
 
 

J. POLITICA ŞI PROCEDURILE 
 

Profesorii (maxim 1 profesor/1 concurent) vor avea acces în culise. Profesorii 

vor repeta cu elevii lor pe scenă, strict în timpul alocat fiecarui concurent (3 

min/concurent). 

Părinţilor nu le va fi permis accesul nici în culise, nici la orele deschise. 

Filmarea şi fotografierea sunt permise doar persoanelor acreditate oficial de catre 

organizatorii Young Stars Ballet Competition. Aparatele foto, telefoanele mobile sau 

alte dispozitive de filmare vor fi confiscate în cazul utilizării abuzive a acestora, fără 

respectarea regulii menţionate. 

Dvd-ul continand pozele si filmarea fiecarui dans costa 100 lei. Pentru 

comandarea acestora veti achita la inregistrare unde veti completa un formular in 

acest sens. 

Băuturile şi mâncarea nu sunt permise în ZONA de CULISE! Concurentii pot 

aduce apă în sticle de plastic închise corespunzător. 

 

RECLAMA ŞI PROMOVAREA - Fotografiile, clipurile video, filmele, înregistrările 

audio efectuate în timpul YSBC devin proprietatea YSBC. YSBC îşi rezervă dreptul de 

a utiliza aceste materiale în scopuri de marketing si publicitare. Semnătura 

dumneavoastră indică însuşirea, înţelegerea şi acceptarea acestei politici. 
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ASIGURARE - YSBC nu dispune de asigurare medicală pentru concurenţii săi. Este 

necesar ca toţi concurenţii să aibă o asigurare medicală, iar dacă apar leziuni se 

înţelege că responsabilitatea revine concurentului care poate face solicitări specifice 

către asigurătorul său. Concurenţii şi părinţii înţeleg că riscul sau prejudiciul posibil 

ce poate rezulta din activităţile specifice unei competiţii de dans este semnificativ iar 

YSBC sau oricare dintre angajaţii sau colaboratorii săi ori proprietarii spaţiilor puse la 

dispoziţie concurenţilor nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru orice 

prejudiciu, invaliditate, deces, sau pierderea, deteriorarea bunurilor personale, care 

apar fie din neglijenta concurentului sau altfel, în măsura în care legea nu dispune în 

mod special altfel. YSBC nu este, totodată, responsabilă sau răspunzătoare pentru 

niciun bun pierdut sau furat. 


