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REGULAMENT 
Young Stars Ballet Competition Romania  

 

 

Inscrierile pentru competitia YSBC 2020 se deschid pe site în data de 

01.11.2019. 

Înregistrarea în competiţie se face exclusiv online, până la data de 15 Ianuarie 

2020. 

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, cartea de identitate  sau copie după paşaport. 

 

     STILURI DE DANS 
 

 DANS CLASIC – şcoli profesioniste şi nonprofesioniste pentru solo, duo/trio  

*Pas de deux (adagio si coda) poate intra doar la profesionisti 

 

 DANS CONTEMPORAN, MODERN ŞI JAZZ DANCE – şcoli profesioniste şi  

nonprofesioniste pentru solo, duet/pas de deux, trio şi grup 

     
     *Note 

     Grupurile vor fi impartite doar pe stiluri de dans (Clasic sau Contemporan), nu 

Non Professional si Professional). 

  

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 

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ 
 

 AGE 1 – 8 – 10 ani; 
 

 AGE 2 – 11 – 12 ani; 
 

 AGE 3 – 13 – 15 ani; 
 

 AGE 4 – 16 – 19 ani. 
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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. 

 

 

 Exemple de completare a categoriei: 

 

 Un solo nonprofesionişti în categoria DANS CLASIC, AGE3 va fi completat 

     în formularul de înregistrare, astfel: CL3NPsolo. 

 

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

     în formularul de înregistrare, astfel: CL3NPduo (sau trio). 

 

 Grup  în categoria DANS CLASIC, AGE3 va fi completat în formularul de 

înregistrare, astfel: CL3group.  

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

pentru solo, duo/trio profesionisti: CL3Psolo, M3Psolo. 

 

*Notă explicativă pentru tipul de şcoală: 

 

  PROFESSIONAL – se referă la competitorii care fac mai mult de 8 ore de dans pe 

săptămână; 

 

  NON-PROFESSIONAL – se referă la competitorii care fac mai puţin de 8 ore de dans 

pe săptămână. 
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  POANTE 

 

Grupa varsta/ Age 

group 
Categorie 

Poante/ Pointes 

shoes 

Age 1 (8 - 10 ani (8 

- 10 years old) 

Non 

Professional & 
Professional 

nu este 

permis/non 
permitted 

Age 2 11 - 12 ani 

(11 - 12 years old) 

Non 
Professional 

nu este 

permis/non 

permitted 

Professional 
obligatoriu/ 
mandatory 

Age 3  13 - 15 ani 
(13 - 15 years old) 

Non 

Professional & 

Professional 

obligatoriu/ 
mandatory 

Age 4 16 - 19 ani 

(16 - 19 years old) 

Non 
Professional & 

Professional 

obligatoriu/ 

mandatory 

 

 

 
 

 

DURATA MAXIMA PERMISA 

 

Categorie/ 

Category 

Durata 
maxima/ Time 

limit 

Solo clasic/ 

Classical solo 
2min 30 sec 

Solo contemporan/ 

Contemporary solo 
2min 30 sec 

Duo/Trio clasic sau 
contemporan / 

Classical or 

contemporary 

Duo/Trio 

3 min 

Grup clasic sau 

contemporan / 

Classical or 

contemporary 

Group 

3 min 30 sec 

Pas de deux 
(Adagio and Coda) 

6 min 
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Nu este permisa depasirea timpului alocat. Pentru depasirea timpului concurentii 

vor fi penalizati cu 20 de puncte (de ex, daca un dans merita 90 de puncte, va primi 

70). 

 

REGULI GENERALE 
 
1. 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 concursului. 

 

Termenele de plata stabilite sunt obligatorii şi nu trebuie depăşite. Niciun 

concurent nu  este considerat inregistrat in concurs decat dupa plata taxelor aferente 

 

Toţi concurenţii trebuie să aibă încheiată o asigurare medicală! 

 

2. Premii 

 

 Solo clasic si pas de deux 
            

         Este obligatorie participarea la orele deschise cu juriu 

Se vor acorda premii pentru studii si pentru evolutia pe scena. In functie de notele 

obtinute concurentii vor primi: 

- Medalie de aur, argint si bronz pentru studii; 

- Medalie de aur, argint si bronz pentru evolutia pe scena. 

 

 Solo contemporan, Duo/Trio clasic si contemporan, Grup clasic si 
contemporan 

 

 Competitorii nu participa la ora deschisa cu juriu, In functie de notele obtinute 

concurentii vor primi: 

-   Medalie de aur, argint si bronz pentru evolutia pe scena. 

 

* 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. 
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 Burse de studiu acordate de membrii juriului 

 
 Premii speciale (pot fi acordate de juriu in cazuri exceptionale): 

 

ENCOURAGEMENT AWARD   

Premiu acordat de juriu unui participant din categoriile de varsta Age 1 sau Age 2 pentru 

evolutie exceptionala.  

 

JURY'S AWARD 

Premiu acordat de juriu unui participant din categoriile de varsta Age 3 sau Age 4 pentru 

evolutie exceptionala. 

  

*Note 

Cei ce vor primi unul din aceste premii nu vor primi si medalie in grupa unde au 

participat, aceste premii fiind cele mai mari din competitie (in cazul in care se acorda). 

 

 

TAXE DE PARTICIPARE 

 

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

fiecărui concurent fiind notată de juriu.  

Taxa de inregistrare include participarea la 1 workshop de dans contemporan sau 

caracter, la alegerea concurentului si 1 bilet la Gala (doar pentru concurent). Biletele 

la Gala NU sunt transmisibile. 

Participarea la  workshopuri suplimentare este contra cost. 

 

Inscrierea la workshopuri se va face prin email. Fiecare concurent va primi un 

formular pe care va trebui sa-l completeze. NU se vor face inscrieri in zilele 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. 
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● Înregistrare – 50 euro per dansator (include participarea la un workshop 
de dans contemporan sau caracter si 1 bilet la Gala)  

● Lecţie deschisă cu juriu – 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 

 

● Workshop suplimentar (in afara de cel inclus in taxa de inregistrare – 10 

eur per workshop 

 

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

email instrucţiuni, imediat după efectuarea înregistrării). Niciun concurent nu este 

considerat inregistrat in concurs decat DUPA achitarea taxelor. 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 in nicio situatie. 

 

 

     MUZICA 

 

Muzica, in format Mp3 trebuie trimisa prin e-mail la adresa music@ysbc.eu, imediat 

după acceptarea aplicaţiei 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 (cate un 

singur dans pe CD!). 

E responsabilitatea fiecarui concurent ca fiecare piesă muzicală să fie furnizată 

într-o bună calitate. 
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   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. 

 

REPERTORIU 

 

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. 

 

*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. 

Toate negocierile privind drepturile de autor sunt în responsabilitatea 

participanţilor. 

 

GALA 

 

Concurentii alesi de juriu vor dansa in Gala care va avea loc in ultima seara a 

concursului, dupa Ceremonia de premiere. 

Participarea in Gala nu este legata neaparat de premiile primite, este posibil ca 

juriul sa aleaga orice dans din concurs care li se pare potrivit pentru Gala.  

Participantii la Gala vor fi anuntati personal sau/si pe pagina de Facebook a 

concursului. 

Toti concurentii YSBC pot asista la Gala (doar elevii). Toti ceilalti spectatori vor 

cumpara biletele DOAR online, pe site-ul www.eventbook.ro. 

http://www.eventbook.ro/
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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. 

    


