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?  ILDCמי יכול לגשת לתחרות גביע ישראל בריקודים לטיניים 

" תושב קבע"ל והינם בעלי אזרחות ישראלית או בעלי מעמד "תחרות גביע ישראל פתוחה לכל הרקדניות והרקדנים החיים בישראל או בחו

המפורט " גילאים"-י החוקים הרשומים בחלק "ומעלה עפ3מגיל , חובבנים ומקצוענים, מכל סגנונות הריקוד הנכללים בה, בישראל

.בהמשך

יורשו להשתלב בתחרות גביע ישראל רק לאחר חתימה על הסכמה  -רקדנים שאינם בעלי אזרחות ישראלית או תושבות קבע בישראל 

בין אם הוא סוליסט או חלק מהרכב  , זה יידרש מכל מתחרה שאינו עונה על הדרישה, לייצוג ישראלי בתחרות העולמית במידה וישתלבו בה

.זוגי או חלק מלהקה

וגם כי  , לשמור על צביון ישראלי באירוע המוגדר כתחרות ישראלית פנים ארציתILDCמורכבות זו נובעת ממטרת ארגון גביע ישראל 

.ל"הזוכים בה עתידים לייצג את ישראל במשלחת רשמית מטעם המדינה באירועים שונים בחו

הפקת גביע ישראל שומרת לעצמה את הזכות לאפשר את הבמה והשיפוט גם לרקדנים שאינם מעוניינים לייצג את ישראל אך זאת ייעשה 

(.ראה בהמשך תקנון זה)בלבד  WLDCשייערכו לטובת מוקדמות International Divisions-בנפרד מהתחרות במסגרת ה

הריקוד

(.  ראה בהמשך התקנון)המתחרה יציג ריקוד כוריאוגרפי אותו הכין מראש הבנוי על מוסיקה העומדת בכללים 



כוריאוגרפיות שאינן בפרמיירה

,  ל"בתחרויות אחרות בארץ או בחו-על במות אחרות ( במלואן או בחלקן)מותר להציג על בימת התחרות כוריאוגרפיות שכבר הוצגו 

כולן מותרות פרט לכאלו שהוצגו בעבר על במת גביע ישראל  -או מעל כל במה אחרת בכל מקום אחר , בפסטיבלים שונים, בהופעות

ILDC -אלו לא תורשנה להיות מוצגות על במת גביע ישראל שוב ותיפסלנה מהתחרות.

פתיחת מקצה לתחרות

ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על פתיחת מקצה . מתמודדים בכל מקצה על מנת לפתוח מקצה לתחרות5נדרשים מינימום 

שייערך  " בלבד WLDCמוקדמות "ניתן לגשת למקצה -מתמודדים במידה ומקצה לא ייפתח לתחרות 5-לתחרות גם אם ישנם פחות מ

.י שיקוליה בלבד"זאת עפ, ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח מקצים אלו( ראה בהמשך בתקנון זה)במסגרת אותה הפקה 

י "תחליט ההפקה עפ-מתחרים במקצה אחד 12מעל . מתחרים ומטה12לא יתקיים סיבוב גמר במקצה בו ישתתפו : מקצי גמר וחצי גמר

מתמודדים שיידרשו לרקוד 3מקצה הגמר יכלול רק -במצב כזה . שיקול דעתה בלבד אם לקיימו כמקצה חצי גמר וממנו להמשיך לגמר

מי  , בנוסף. לבחירתם-המתמודדים שיעפילו לשלב הגמר יוכלו לבצע את אותה הכוריאוגרפיה שוב או לרקוד כוריאוגרפיה אחרת . שוב

.תיפתח התחרות ביניהם מחדש ללא התחשבות בניקוד משלב חצי הגמר-שיעפילו לשלב הגמר 

אכן יקבלו ביטוי בתחרות גביע -הפקת גביע ישראל אינה יכולה לצפות איזה מהמקצים שנפתחו לתחרות בישראל : חשוב לציין

.בפרטWLDCהעולם



השתתפות מתחרה ביותר ממקצה אחד

"  אם-פרו"חל איסור להתחרות פעמיים באותו מקצה פרט למקצי ה. רקדן יוכל לגשת ליותר ממקצה אחד ללא הגבלה ובכל אחד מהסגנונות

.  יכול לעלות עם כמה מקצוענים שרוצה ללא הגבלה" פרו אם"חובבן במקצה ה. חובבנים שונים5בהם יכול כל מקצוען לגשת עם עד 

.אם רשומות בהמשך תקנון זה תחת הכותרת של מקצה זה-הגדרות הפרו

רישום לתחרות והשתתפות בה

.התשלום מקנה השתתפות בעלייה אחת לבמה בלבד. ח למשתתף"ש250: 2019עלות השתתפות בתחרות גביע ישראל לשנת 

ובין אם במקצים אחרים  ( אם-כפי שניתן בפרו)בין אם במסגרת אותו מקצה -ח "ש50כל עלייה נוספת לבמה הינה בעלות נוספת של 

.במסגרת תחרות גביע ישראל בלבד

על כל משתתף לעבור  לכן , מהווים תנאי להשתתפות בתחרות( ILDCבאתר )אישור כתב הסכמה וכתב הוויתור למתחרה : שימו לב

לא ניתן שמשתתף אחד יירשם עבור עצמו ועבור  -כלומר . מסיבות משפטיות של ההסכמה על כתבים אלובעצמו את הליך הרישום 

.בן זוג או להקה שלו יחד

ההתחייבות על  , הרישום לתחרות. שפותחה על בסיס צורכי התחרות לאורך השנים, אנו שמחים להשיק מערכת רישום חדשה וייחודית

כולם ניתנים לביצוע אך ורק דרך מערכת הרישום החדשה המוטמעת לרשותכם באתר גביע -וכן התשלום והויתורכתבי ההסכמה 

/https://www.israelatincup.co.il:ישראל

.יש להקפיד על רישום מלא ובצורה הנכונה הנדרשת ולהימנע מטעויות בהזנת הנתונים

https://www.israelatincup.co.il/
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או קובני  LA, 1-העלסלסה
שולחים רגלמובילים, המוזיקהשלהראשונהבפעימהלשלוח רגלהמתחריםעל". טיםשק"8ו 4,   5-6-7 ,1-2-3כמוכר 1-העלסלסהשלהתזמון

לאנקודות .(הראשונהבפעימהשולחים רגל שמאל קדימהסוליסטים .ימיןרגלעם 1-באחורהשולחים רגלומובלים 1-בשמאלרגלעםקדימהשמאל 

סוליסטבאםינוכולאנקודות .הביצועבאותושלהםשמאלרגלעם 1-בקדימהשלח רגלמובלאושמאלרגלעם 5-בקדימהשלח רגלהמובילבאםינוכו

 .הביצועבאותושמאלרגלעם 1-ובשמאלרגלעם 5-בקדימהשולח רגל

.הסופיהציוןמןיופחתונקודות ,סולו /נבחרתשלכוריאוגרפיהתחילתעםאוהמקצהעקבי או תואם אתאינוהתזמוןאם

2–ה עלסלסה
מובל. המוזיקהשלהשניהבפעימהלשלוח רגלהמתחריםעל". טיםשק"8ו 4,   5-6-7 ,1-2-3כמוכרממבו 2-העלסלסהשלהתזמון

מובילאםנקודותינוכולא. )שמאלרגלאתהשניהבפעימהשולחסוליסט .ימיןרגלעם 6-בקדימהמובילאושמאלרגלעם 2-בקדימה

 2-בקדימהשולחסוליסטאםנקודותינוכולא .הביצועבאותושמאלרגלאת 6-בקדימהשולחומובלשמאלרגלאת 2-בקדימהשולח

נקודות  , סולו/ אם התזמון אינו עקבי או תואם את המקצה או עם תחילת כוריאוגרפיה של נבחרת. שמאלרגלאת 6-ובשמאלרגלאת

.נקודותלניכוייובילהבסיסיהסלסהאי הצלחה בביצוע צעדי הבסיס לפי מקצב..יופחתו מן הציון הסופי

קולומביאניתסלסה
1-3-5-7: אי זוגיותבספירותמסומןלהיותיכולהקולומביאניהסגנוןשלהתזמון

ריקודסגנונותתיאור



אטה'בצ
אם .בסלסהנעשיתשהיאכפיהרביעיתבספירההפסקהאיןאטה'בצב . פעמות בכל אחת4שלתיבותשתיידיעלנוצראטה'הבצקצב

.הסופימהציוןנקודותינוכו5-וב1-בהמקצהתזמוןעםתואם אינוהתזמון

ה'צה'צה'צ

השניהבפעימהשולחים רגל המתחרים(. 1&4, 2-3או לחילופין )ה'צה'צה'צ 6-7ה'צה'צה'צ 2-3כמוכרה'צה'צה'צשלהתזמון

השניהבפעימהשולחסוליסט .שמאלרגלאת  6-בקדימהשולחמובילאושמאלרגלאת 2-בקדימהשולחהמובל)המוזיקהשל

שלושמאלרגלאת  6-בקדימהשולחהמובלבאםאושמאלרגלאת 2-בקדימהשולחהמובילאםנקודותינוכולא. לשמארגלאת

.הביצועבאותושמאלרגלאת6-באו 2-בקדימהשולחסוליסטאםנקודותינוכולא. הביצועבאותו

אורבנילטיניריקוד

ריקודסגנונותתיאור

תזמון צעדים ללא הגבלה

סמבהריקוד

תזמון צעדים ללא הגבלה



.  שופט או מדריך בשיעור ,למחולכמורהעבודתומורתת( שכר)כספיפיצוי, או קיבל בעבר,שמקבלכאדםמוגדר

שנים 16בן .באופן תדיראלהמפעילויותמגיעההכנסתואו כל עיקרואשר,תחרותיכרקדןאו ,מבצעכאמןיוגדר אדם כמקצועני כאשר עבד , כמו כן

ומעלה

.  מבלי להיות זה שמכתיב אותו, ה בשיעור/המדריכעל עבודתו כעוזר המלווה את (שכר)כספיפיצוישמקבל מידי פעם כאדםמוגדר

ומעלהניםש16בן. מבצעכאמןהשתתפותבגין( שכר)כמו כן יוגדר אדם כחצי מקצועני כאשר מידי פעם מקבל פיצוי כספי 

פעילויותבגיןי(שכר)כספפיצוימקבלאינוואשרריקודשופטאותחרותירקדן ,מבצעאמן ,למחולכמורהמתפרנסשאינואדםאוכתלמידמוגדר

ומעלהשנים 16בן .אלו

גילומגבלותמקציםתיאור

.בין זכר ונקבהשותפותליצורכדי( ה/תלמיד)ת/אחדת/חובבית/רקדןעםת/הרוקד(ה/מדריך)ת/אחדת/מקצועיית/כרקדןמוגדר

להקהבתוריחדהמופיעיםומקצועניםחובביםרקדניםלהקת ,קבוצהעבור ,כןכמו

עבור כל " מקצועני"יוכל לעשות זאת לפי שיקול דעתו וייחשב כ, מקצועני-רקדן מרמת חצי מקצועני שירצה לגשת למקצה להקות ברמת חובבני

שנים ומעלה11בן . מקצה אחר בו השתתף בתחרות זו ובכל תחרות עתידית של גביע ישראל וגביע העולם

Pro-מקצועני

- Semi Proמקצועניחצי

AM-חובבני

Pro-Am( תלמיד-מורה)חובבנימקצועני



המשך  –גילומגבלותמקציםתיאור

12-15הגילאיםביןכיחידיםמוגדרים

נוער

3-11הגילאיםביןכיחידיםמוגדרים

ילדים

עשויה להיות התייחסות שונה  , בתחרות העולמית , בלבד16ו 11עבור גילאי 

( ראה תקנון עולמי, מעבר בין מקצה נוער לילד)



" :חובבנים"ו" חצי מקצוענים" "מקצוענים"הבהרות נוספות בעניין 

או אפילו אם רק פרסם עצמו והציע שירותיו בכל  /אפילו אם תיפקד כמדריך פעם או פעמים בודדות בתשלום ו" מקצוען"הרקדן ייחשב 

.פלטפורמה פרסומית שהיא כמדריך בתשלום

.אזי הוא נחשב מקצוען בכל סגנון אחר המתקיים בתחרות, באחד הסגנונות המיוצגים בתחרות, י ההגדרה"אם רקדן הינו מקצוען עפ

אך יש לקחת  . י החלטתו"יוכל לעשות זאת עפ-" מקצוען"י הגדרה אך מעוניין לגשת לתחרות כ"עפ, כל רקדן הנחשב חובבן או חצי מקצוען

לא במסגרת אותה תחרות ולא במסגרת התחרויות  -"חצי מקצוען"או " חובבן"שלא ניתן יהיה להשתתף באף מקצה אחר בעתיד כבחשבון

WLDC.או תחרויות עתידיות בגביע העולם /ו ILDCהבאות של גביע ישראל 

רקדן שיעלה להתחרות כמקצוען במסגרת  -נושא זה רלוונטי גם למי שמתחרה במסגרת להקה המורכבת בחלקה מחובבנים ומקצוענים 

יוכל לגשת אך ורק למקצי  -או בכל סגנון אחר באותו סגנון ריקודההרכב וירצה להתחרות בקטגוריות אחרות כמו זוגות או סולו 

.  המקצוענים



:המשך-" חובבנים"ו" חצי מקצוענים" "מקצוענים"הבהרות נוספות בעניין 

קודמת או   ILDCרק בתנאי שאותו רקדן התחרה כמקצוען לפחות פעם אחת בתחרות Pro-Am-ניתן לעלות על הבמה כמקצוען במקצי ה

.לחילופין שאותו רקדן נחשב למקצוען על פי ההגדרה למשך חצי שנה ומעלה ביום התחרות

הכוונה היא לסבסוד הרקדנים בנושאים שונים כמו ביגוד הנעלה ואביזרים  -תגמול שווה כסף . אינו נחשב לתשלום" תגמול שווה כסף"

כניסות חינם או  , שעות אימון ללא תשלום, ל"הנחות כאלה ואחרות ברישום לפסטיבלים ואירועים בארץ ובחו, המשרתים את הרקדנים

.כל זאת תמורת הופעות או הדרכות-' כניסות מוזלות לערבי ריקוד וכד

לכן מומלץ לרקדני הסלסה )ייחשבו מקצוענים גם אם יחליטו להתחרות בכל סגנון סלסה אחר שאינו ההתמחות שלהם -מקצוענים בסלסה 

(.לגשת בסגנון הסלסה בו הם מתמחים

-גם אם באופן קבוע  ומקבלים תשלום על עבודתם-המועדון שלהם בהדרכות /או עוזרים להנהלת הסטודיו" עוזרי מדריך"מי שמתפקדים כ

.מקצוענים-נחשבים לחצי 



":  חצי מקצועני"ו" מקצועני"הבהרה ודוגמא לגבי אופן עריכת התחרות במקצי 

".  מקצועני"או " חצי מקצועי", "חובבן"עבור כל סגנון ריקוד מוגדר מקצה המאפשר להתחרות כ

.  אך ידורגו בנפרד, Open Divisionיעלו להתחרות יחד במקצה שייקרא " חצני מקצועני"ו" מקצועני"רמות ה

.  כך שהדירוג יהיה בנפרד עבור מתחרי כל מקצה

:  דוגמא

,  "חצי מקצועני"רקדני רמת Eו C ,Dואילו , הם רקדני רמת מקצועניFו A ,Bאם 

FreeStyle–הרי כולם יעלו לבמה תחת אותו מקצה  Open Division  .

:כל אחד יקבל את הניקוד שלו

A-100

B-97

C-96

D-90

E-83

F-95

:המקומות יחולקו כך, בסוף התחרות

מקום שלישיF, מקום שניB, מקום ראשוןA–עבור מקצה מקצועני 

מקום שלישי  E, מקום שניD, מקום ראשוןc–עבור מקצה חצי מקצועני 

.  הלאה, וכן



Pro-Amגילאים מותרים לכלל מקצי  

.למקצוען אין הגבלת גיל, 11החובבן יכול להתמודד החל מגיל - Pro-Am" אם-פרו"במקצה 

כל סגנונות  = Pro-Am Latin Over 75 (LATINהזוג יידרש לגשת למקצה -שנים ומעלה 75-אם חיבור שנות הגיל של בני הזוג סוכם ל

(.  י שיקול ההפקה"זאת עפ)זאת במידה וייפתח מקצה זה בתחרות הארצית ( הריקוד הלטיניים מתחרים יחד במקצה זה

. לשיקול דעתו של הזוג-י הסגנון או למקצה מוקדמות בלבד "אם הרגיל עפ-ניתן יהיה לגשת למקצה הפרו-במידה ולא 

.   Pro-Am Latin Over 75אם הרגיל יוכל לעשות כן בתנאי שייגשו בהכרח גם למקצה -במידה וירצה הזוג לגשת בנוסף גם לפרו

.כוריאוגרפיה זההניתן לעלות עם

.אם-ההפקה רשאית לדרוש הוכחת גיל מתעודת זהות גם מכל מתחרי הפרו



קטגוריות

.זוג או נבחרת, ניתן להתחרות כסולן

.  כל המתחרים יכולים להשתתף בקטגוריות שונות ובלבד שישלמו את דמי הרישום עבור כל מקצה ויצייתו לחוקים והתקנות

.לכל זוג ולכל סוליסט, דמי הרישום למקצה הם לכל נבחרת

בהם ניתן לעלות להתחרות מספר פעמים עם  , Pro-Amלמעט מקצי , אין להתחרות יותר מפעם אחת באותו המקצה

.בנות זוג שונים/בני



תלבושותתקנות

.  ילדים ובוגרים כאחד, להלן הגדרות השונות לאופי הלבוש לכלל המתחרים

:שופטי התחרות יהיו חופשיים לתת את דעתם בשיפוט במידה ותהיה חריגה מההגדרות הבאות, לתשומת ליבכם

.שקופיםשאינםבאריגיםמרופדיםשקופיםאריגיםאושקופיםשאינםאריגיםידיעלמכוסיםלהיותחייביםאינטימייםגוףאזורי•

.שקופיםבדיםללאכראוימכוסיםלהיותוהמפשעותהחזהאזוריעל ,חלקיםשניבעלותבתלבושות•

.הבטןקועדעמוקמחשוףבעלתחולצהללבושניתןזהבמקום ,לגבריםעליוןחלקיש להימנע מתלבושות ללא•



וזמניםמוזיקהתקנות

מוזיקה

 .ןהמקווהרישוםבמערכתהמוזיקהשלסופיתגרסהלהעלותיש :חובה•

 .20:30בשעה 17.10עד לתאריך בלבדאחתפעםהמוזיקהאתלהעלותלךמאפשרתהמערכת

. ש עד לתאריך הנקובמחדהעלאהעבורח "ש30בסךקנסיידרש לשלםשלוהמוזיקהאתלשנותיירצהומתחרה במידה

.  ח קנס"ש50לאחר תאריך זה כל העלאה נוספת תחויב בסכום של 

.  ז החזרות הגנרליות שיפורסם למתחרים בסמוך למועד התחרות"ביום התחרות על כל מתחרה לאשר את המוזיקה שלו על פי לו•

לכוריאוגרפיהמקסימליזמן

.שניות90מקסימום , שניות60מינימום : סולו•

.שניות120מקסימום , שניות90מינימום :ולהקותזוגות•

השופטים יכולים לבחור את השיר שיושמע לכל מתחרה מתוך רשימה  . לכל מקצי האלתור תהיה לארגון רשימת שירים: מקצה אלתור•

.רשימת השירים לא תיחשף למתחרים מראש. שניות90-ל60אורכו של כל שיר ינוע בין . זו



!אסורים–מיוחדיםמוזיקלייםאפקטים

גםלשמשיכוליםהם .מוסיקלייםאואמנותייםתרחישיםמחדשליצוראולהגדירבמטרהמלאכותיבאופןשונואושנוצרוצליליםהם

קול ,מכוניתהפעלתקול ,רקעקולות :דוגמאות .הצופהשלחושיומשיכתכדיתוך ,במיליםלהשתמשמבליסצינותכתיאוראוכקריינות

.וכדומהפיצוציםקולות ,יריקול ,טריקהקול ,צעדים

(ן'פיוז)מוזיקהסגנונות מיזוג

מדובראם .טון-סלסהאווקה'צ-סלסהלמזגניתן ,בסלסהמדובראם :לדוגמה .סגנון הריקודשלאנר'זהפיעלרקלהשתמש במוסיקה מותר

.למשלנגואט'צבלמזגניתןאטה'בבאצ

.מוזיקהמיזוגשלשניות 20היותרלכלמותרות ,ולהקותזוגותעבור-

.מוזיקהמיזוגשלשניות 15היותרלכלמותרות ,סוליסטיםעבור-

אודמבו|ספרדירגאי |לטיניטראפ |טוןארג

אורבנילטיניריקודמקצהעבורמאושריםמוזיקהסוגי

דגשים נוספים למוסיקה



(.מוסיקה בלבד ללא מילים)או בקטע אינסטרומנטלי /ניתן להשתמש בשיר עם מילים ו-

(.יחידת מידה למהירות השירBeats Per Minute. )במוסיקה BPM-אין הגבלה ל-

.סאונד אפקט/אסור לשלב בעריכה המוסיקלית הקלטת דיבור בו מוצגים הרקדנים או בית הספר שלהם או כל הצגה אחרת מוקלטת של דיבור-

במידה . ניתן לקוד קידה קצרה ולעזוב את הבמה. לא ניתן להישאר על הבמה לאחר הריקוד עבור קידה עם מוסיקה חוזרת ברקע-"ייסר'צ"איסור -

.היא תחשב כחלק ממסגרת הזמן שהוקצתה-ותבוצע קידה ארוכה ובשילוב המוסיקה החוזרת 

.יש להשתמש בכל מוסיקה על פי המצוין בתקנון בכל מקצה-

(.או הריקוד עצמו במידה והמועמד יצר פתיח ללא מוסיקה)מרגע שהתחילה המוסיקה " רץ"השעון -

:אישורי מוסיקה

במידה ותתגלה בעיה בקובץ ההפקה תיצור  . כל קובץ שיועלה למערכת ייבדק אוטומטית,  עם המעבר למערכת רישום מקוונת, החל מהשנה

.  קשר עם המתחרה הרלוונטי כשירות לטובת המתחרים

.  יש להעלות את הקבצים מוקדם ככל הניתן, על כן

הינה  –האחריות בעניין עלייה עם מוסיקה העומדת בכללים –י ההפקה "גם אם שיר אושר ע–ל תוריד ניקוד בהתאם "כל חריגה מהכללים הנ* 

!על המתחרה

דגשים נוספים למוסיקה



והשכבותטריקים

כל אלמנט או פוזיציה שבו לפחות רגל אחת  ":טריק"הגדרת המושג 

השכבהגם . תמיד על הקרקע והוא אינו ניתן לביצוע ללא סיוע מבן הזוג

.אם מותאמת להגדרת הטריק-י הגדרה "יכולה להיחשב לטריק עפ

בת  /כשהראש מגיע מתחת לקו המותניים של בן:הגדרת המושג השכבה

בת /בבן( בהיבט היציבות)הזוג והאדם שעושה את ההשכבה נתמך בהכרח 

.הזוג

אקרובטיקה

שותפואתמחזיקם ומרי אחדרקדןבהןאקרובטיותתנועותרצףהינההרמה•

בשלבמהרצפההרגלייםשתישלניתוקל נחשבתהרמה .הרצפהמעללריקוד

ברקדןנוגעהמנתק הרקדןשלכלשהוגוףחלקכאשר ,התנועהבמהלךכלשהו

.לסיועהשני

להיותמבליועצמבכוחותרגליושתיאתנתקמרקדןכאשרהרמהתחשבלא •

.השניהרקדןעםבמגע

בשני המקרים הדבר -בין אם הניתוק הוא סנטימטר מהרצפה או כמה מטרים 

.ייחשב להרמה

הרמות

אתאו ,השניאתמניףהרקדניםאחדבהתנועהככלמוגדרתאקרובטיתתנועה

היאאקרובטיתתנועה. תאוויריתנועהלבצעמנתעלהאחרשלתמיכהעםעצמו

.השניהרקדןשלגובהועלעולההמשוחררת/הרקדנישלגופוכשכל

קומבינציות

על התרגיל לזרום ללא . או אקרובטיקה/או טריקים ו/מבינציה הינה רצף של הרמות וקו

כל חלק ייחשב  , אם יש עצירה בזרימה-עיכוב או עצירות או תחנות ביניים בין הטריקים 

. כטריק נפרד וייספר בנפרד במסגרת כמות הטריקים המותרת לפי תקנון של אותו ריקוד

פוזיציות בכל  3-לא מותרות יותר מ :מספר פוזיציות מותרות בשילובי טריקים ברצף

. שילוב

רגל אחת חייבת  (. ביטים16)שילוב טריקים לא יכול להימשך יותר משתי שמיניות 

יש לשמור על התזמון הנכון בקצב ומצופה מהרקדנים  . להישאר על הרצפה בכל העת

.כך שיתאים למלודיה-ליישם הרוטינות באופן מוסיקלי 

תנאיםהגדרת |ואקרובטיקההרמות ,טריקים



הואקרובטיקהרמות ,טריקים: מגבלות

. או מהלכים אקרובטיים מותרים/טריקים הרמות ו10עד 

נון קברט מקצועני-חצי |חובבני | ינמקצוע  | -  |חובבני

.טריקים5מקסימוםמותרים ,אסורותאקרובטיקהאוהרמות

וילדיםנוער

וסול

הגבלהללא

אלתור

.טריקים מותרים ללא הגבלה. או אקרובטיקה/ אין לבצע הרמות ו



.מההתחלההביצועאתלהתחילאולחזוריכולאינוהוא ,הביצועבמהלךטעותעושההמתחרהאם•

.כל אפקט בימתי אחראותאורהכגוןאפקטים מההפקהלבקשאסור•

.בכפוף להגבלות המקצים, תבתחרושוניםבמקציםכוריאוגרפיהאותהאתלהציגמותר•

.מכשוליםללאהבמהאתלהשאירישמסתיימתההופעהכאשר•

תתקבלהסופיתההחלטה ,הרקדןשללדעתובניגודכאביזרמהתלבושתאלמנטעליחשבוהשופטיםאם .אסורבאביזריםהשימוש•

 .שופט העבירותידיעל

.אנרים'הזמהותאתמייצגותהןעודכלהמתחרהשלדעתולשיקולנתוןשל הבעה בתנועה שונותצורותאובתנועותשימוש•

במסמך זה ובו קריטריונים לשיפוט' לחוקים ותקנות ואופן השיפוט נא לעיין בחלק ב

נושאים חשובים נוספים לתשומת ליבכם



למתחרים בגביע ישראל" בלבד WLDCמוקדמות "מקצי 

ל"למתחרים מחו" מקצים בינלאומיים"ו

המסמך מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים

בריקוד   WLDCגביע העולם -לגשת לתחרות העולמית באופן וודאירקדנים המתחרים במסגרת תחרות גביע ישראל ומעוניינים . 1

יוכלו לעלות לאותה במה במסגרת האירוע בחלק מיוחד  -במסגרת תחרות גביע ישראל ( מכל סיבה שהיא)השייך למקצה שלא נפתח 

"בלבדWLDCמוקדמות "חלק זה באירוע ייקרא -שמטרתו לאפשר שלב מוקדמות בלבד לגביע העולמי 

ל המעוניינים להיעזר בבמת גביע ישראל על מנת לעבור את שלב המוקדמות לגביע העולמי יוכלו גם הם לעלות  "רקדנים מחו, בנוסף . 2

לבמה במסגרת האירוע בחלק מיוחד נוסף שמטרתו לאפשר שלב מוקדמות בלבד למתחרים שאין במדינתם אירוע מוקדמות ומעוניינים  

".מקצים בינלאומיים"חלק זה באירוע ייקרא . להגיע לישראל לעבור שלב זה

במצב בו אין מתחרים במקצים אלו בלבד-ניקוד ודירוג 

-החוקיות לגבי שני החלקים זהה 

:כל מופע יקבל ציון שיוסמך וידורג לפי

.ניתן להגיש בקשה, ללא הסמכה--74עד 65ניקוד -3מקום 

.ניתן להגיש בקשה, ללא הסמכה--84עד 75ניקוד -2מקום 

.100עד 85ניקוד --מקום ראשון והסמכה בטוחה 



למתחרים בגביע ישראל" בלבד WLDCמוקדמות "מקצי 

המשך –ל "למתחרים מחו" מקצים בינלאומיים"ו 

עלות השתתפות

במקצים אלה רק לצורך הופעה וללא עניין אמיתי לייצג את ישראל  למנוע מרקדנים לעשות שימוש בבמת התחרות במסגרת המאמצים 

.הוחלט כי עלות מקצים אלו תהיה כפולה ממחיר השתתפות בתחרות, (כפי שקרה בעבר על בימת התחרות)בתחרות העולמית 

.  ח"ש500-ל "למתחרים מחו" בינלאומייםמקצים"וב', למתחרים בגביע ישראל" בלבד WLDCמוקדמות "מחיר עלייה לבמה במקצי 

במצב בו קיימת וודאות לגבי  –( ח בלבד"ש250)ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לחייב מתחרים לפי תעריף רגיל של עלייה לבמה 

(.הצגת כרטיסי טיסה או כל הוכחה אחרת לנסיעתם)נסיעתם לייצג את ישראל 

:  להלן כתובת המייל. יחזור אליכם ILDCכל המעוניינים להירשם במסגרת זו נדרשים לשלוח מייל ונציג מצוות 

israelatincup@gmail.com

mailto:israelatincup@gmail.com


למתחרים בגביע ישראל" בלבד WLDCמוקדמות "מקצי 

המשך–ל "למתחרים מחו" מקצים בינלאומיים"ו 

:הבהרות חשובות לניגשים למקצים אלה

.אינה מתחייבת לערוך מקצים אלה ILDCהפקת אירוע תחרות גביע ישראל 

.2019ILDCמקצה זה הינו נפרד מהתחרות ואינו נחשב חלק מתחרות גביע ישראל 

.על הריקוד המוצג להיות כלול ברשימת הקטגוריות הפתוחות לתחרות גביע העולם המפורסמת באתר התחרות העולמית

המפורסם גם הוא באתר התחרות  , י התקנון העולמי בלבד"להרכיב כוריאוגרפיה עפ-באחריות הרקדנים הניגשים במקצה בו בחרו 

WLDC.העולמית 

.למקצה זה לא יחולקו גביעים אלא רק מדליות השתתפות

.לא יוחזר לו כספו-במידה והרקדן לא הוסמך במקצה זה לגביע העולם ובעקבות כך החליט שלא לנסוע 

לא יינתן החזר כספי עבור העלייה לבמת  -במידה ויוחלט שלא לקיימה -אין הפקת גביע ישראל אחראית על קיום התחרות העולמית 

.המוקדמות בארץ



משמעות הזכייה בתחרות גביע ישראל בריקודים לטיניים

התואר

.תחרות זו מוגדרת כגביע ישראל בריקודים לטיניים ומשלבת בה מקצים שונים במספר סגנונות

.במקצה ובסגנון בהם התחרו" מחזיקי גביע ישראל"זוכי התחרות יוכתרו כ

.סולו נשים מקצועניות-גביע ישראל בסלסה מחזיקת: דוגמא לתואר

ההסמכה לחצי גמר גביע העולם

-העולמית היוקרתית והנחשבת בעולם גביע ישראל הינה תחרות ישראלית לאומית הפועלת בין היתר בשיתוף פעולה עם התחרות 

World Latin Dance Cupתחרות זו מהווה גם את מוקדמות  , מתוקף שיתוף פעולה זה. קולומביה, הנערכת השנה לראשונה במדיין

י ציון ולפי החלטת  "עפ)המשמעות היא שהזוכים במקום הראשון ולעיתים גם במקומות שאחריו . גביע העולם עבור הרקדנים הישראלים

.יוסמכו להשתלב ישירות בחצי הגמר של גביע העולם( ל"נציגי ההפקה בחו



משמעות הזכייה בתחרות גביע ישראל בריקודים לטיניים

הזכות לייצג את מדינת ישראל בתחרויות בינלאומיות באופן רשמי

או ורקדנים ישראלים אחרים שיבקשו לגשת ישירות   ILDCהרקדנים הישראלים שיוסמכו לגביע העולם במסגרת תחרות גביע ישראל 

אשר מגבש מידי שנה את המשלחת הישראלית של הרקדנים שייצגו את  ILDCכולם באחריות ארגון גביע ישראל -למוקדמות גביע העולם 

WLDC.המדינה במקצים השונים בתחרות גביע העולם 

המשלחת תהיה מורכבת מכלל  . משלחת זו כבכל שנה הינה משלחת רשמית של ישראל ומטרתה לייצג את המדינה בתחרות הבינלאומית

המשלחת יוצאת בשיתוף  . ומאלה שיבקשו לגשת למוקדמות שבמסגרתהWLDCהספורטאים שיוסמכו ויחליטו לטוס לתחרות גביע העולם 

.פעולה עם משרד החוץ ושגרירות ישראל בקולומביה

. 2019לדצמבר 15עד 6גביע העולם מתוכנן לתאריכים 



נוספיםהפקתייםאחריות המתחרה ונושאים 

לידיעת כלל המשתתפים בתחרות

oאו התאמות שנעשו או ייעשו יעודכנו ויעלו כקובץ חדש בו יצוין תאריך  /הקטגוריות והתקנון של גביע ישראל המפורסמים כאן שינויים ו

.העדכון

o כלל העדכונים אודות התחרות מעודכנים בשוטף באתר האינטרנט הרשמי של גביע ישראלhttps://www.israelatincup.co.il/ והן

באחריות המתחרים להתעדכן דרך  /https://www.facebook.com/ISRAELATINCUP: הרשמי של גביע ישראלהפייסבוקבעמוד 

.ערוצים אלו

oהפקת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון ולעדכן את החוקים במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה בלבד.

o כמו כן שומרת  . מ לאפשר לרקדנים להתמודד בתחרות"קרובים ע/ הפקת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לאחד בין מקצים דומים

כפי שניתן לראות  ) בלבד WLDCיהיה פתוח רק למקצה המוקדמות-לעצמה את הזכות להחליט שמקצה מסוים שאינו פתוח לתחרות 

(.בשקופיות הקודמות

oכמו כן האחריות בביצוע התרגילים בריקוד הינה על  . הפקת התחרות אינה אחראית לכל פגיעה שתיגרם בגוף או בנפש למתחרים

(.בהליך הרישום ובאתר האינטרנט" כתב הסכמה וכתב וויתור למתחרה"ראה . )אחריות המתחרים בלבד

https://www.israelatincup.co.il/
https://www.facebook.com/ISRAELATINCUP/


נוספיםהפקתייםאחריות המתחרה ונושאים 

לידיעת כלל המשתתפים בתחרות

oנעליים וחפצים אישיים של  , על ביגוד, ההפקה איננה אחראית על אובדן רכוש בהקשר לאירוע זה ולאירועי המשנה שיתקיימו בחסותו

.באחריות המתחריםהכל-המתחרים 

oי השופטים מכל סיבה שהיא"או ע/י ההפקה ו"אין החזר כספי או כל פיצוי אחר למי שפורש מהתחרות או נפסל במהלכה ע.

oפאנל השופטים ייקבע על ידי הפקת התחרות ללא עוררין.

o  פאנל השופטים וההפקה שומרים לעצמם את הזכות להחלטה סופית בכל מחלוקת אם תעלה מצד כל הלוקחים חלק בתחרות לרבות

או  /זאת ללא פיצוי ו. או כל גורם אחר שייקח חלק בתחרות או יהיה קשור בה בכל אופן, המתמודדים עצמם, המאמנים, נציגי בתי הספר

.מחויבות להסבר על ההחלטה

oאו מחויבות להסבר על החלטתה וללא דין  /הפקת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לבטל קטגוריות גם ביום התחרות ללא פיצוי ו

.וחשבון מצידה למתחרים או לכל בעל עניין אחר

oסדר ההופעות יפורסם למתחרים לכל . כמו סדר הסגנונות והקטגוריות יהיו נתונים אך ורק לשיקול דעת ההפקה, סדר המתחרים

.המאוחר במועד האירוע מאחורי הקלעים



נוספיםהפקתייםאחריות המתחרה ונושאים 

לידיעת כלל המשתתפים בתחרות

oלצוות הפקת התחרות ולמתמודדים  , על המתמודדים להתנהג בצורה מכובדת לשופטים. תחרות גביע ישראל הינה אירוע ספורטיבי

,  לפני התחרות-או לצוות הפקת התחרות /מתחרה שיתנהג בצורה לא ראויה לשופטים ו". רוח ספורטיבית"תוך שמירה על , האחרים

.ייפסל-במהלכה ולאחריה 

o לא  , בכל אמצעיבעניין השיפוטמרגע היוודע זהות השופטים חל איסור מוחלט לפנות אליהם או לייצר איתם כל סוג של תקשורת

עבירה על איסור זה עשויה לגרור פסילה של המתחרה  . בין אם קיימת היכרות קודמת איתם ובין אם לא. במישרין ולא בעקיפין

.מתחרות זו ומהשתתפות בתחרות ארצית זו ומתחרויות ארציות אחרות בעתיד

o תחליט ההפקה על דעת  -כלשהו בין שופט למתחרה אותו תראה ההפקה כבעיה המצריכה התייחסות " ניגוד עניינים"במידה ויתגלה

.להציע פתרון על דעתה בלבד-עצמה בלבד אם קיים צורך לטפל בנושא ובמידה וכן 



גביעים ומדליות–הוקרה לזוכים ולמשתתפים בתחרות 

מדליות בצבעי זהב כסף וארד  -למדורגים במקום הראשון השני והשלישי : בתחרות יוענקו מדליות לכלל המשתתפים לפי החלוקה הבאה

.למדורגים מהמקום הרביעי ומטה יוענקו מדליות השתתפות. עם כיתוב ספציפי למדורגים במקומות אלו( בהתאמה)

מקצי  , גביעים2-מקצי זוגות , מקצי סולו גביע אחד: יוענקו גביעים למדורגים במקומות ראשון שני ושלישי בלבד לפי הכמות הבאה, כמו כן

.  גביעים2להקות 

.  או למאמן/ס אותו יצגו ו"או לביה/לכלל המתחרים תינתן האפשרות לרכוש גביעים ליתר חברי הלהקה ו

את בקשת  . י הזמנה"לאחריו הגביעים יוזמנו ויוכנו עפ-14.11.19הרכישה תתאפשר במשך שבוע שלם לאחר התחרות עד לתאריך 

israelatincup@gmail.com: הרכישה יש להעביר למייל

.תוענקנה מדליות השתתפות בלבד-במקצים הבינלאומיים ובמקצי המוקדמות בלבד 



פרסים ותמיכות לרקדנים בתחרות גביע ישראל

ILDC.או פרסים עבור זוכי תחרות גביע ישראל /אין הבטחה למתן כל תמיכה ו

הינה הגוף האחראי על נושא התמיכות לספורטאים וכל הודעה בנושא אמורה  ( ר"ע" )הקרן לקידום ספורט הריקודים הלטיניים בישראל"

כל תמיכה או  (. אתר האינטרנט/ הפייסבוקדף )לצאת דרך הערוצים הרשמיים שלה במקביל לפרסום בעמוד הרשמי של התחרות ובאתר 

לרבות כתב הסכמה וכתב  , פרס כזה או אחר מחויבת בהסכמים וחוזי התחייבויות של מקבל התמיכה מול הקרן ומול הפקת התחרות

(.ראה הסעיף הבא ואתר התחרות. )המהווים תנאי מקדים לכניסה לתחרות-וויתור למתחרה 

תנאי להשתתפות בתחרות-כתב הסכמה וכתב וויתור למתחרה 

כחלק מהליך הרישום במערכת "ההסכמהכתב"ולכתב הוויתור"כל הרקדנים המעוניינים להתחרות מחויבים לקרוא להסכים ולהתחייב ל

יש לקרוא אותם  , במערכת הרישום יהיה לינק למסמכים אלו . האינטרנטית אליה ניתן להיכנס דרך אתר גביע ישראל עם פתיחת הרישום

הסכמה על  . מסמכים אלו קיימים באתר בסמוך לתקנון זה-כמו כן . בעיון ולאחר מכם לאשר ולהסכים כחלק מהשלמת הליך הרישום

ותעמוד כתנאי להשתתפות  מול הפקת התחרות והינה בעלת תוקף משפטיחוזים אלו תהווה התחייבות בלתי חוזרת של המתחרה 

 ILDF-או פרסים מכל סוג שהוא מטעם קרן ה/וכן תנאי לקבלת התואר הרשמי וקבלת תמיכות וILDCהמתחרה בתחרות גביע ישראל 

.במידה ויהיו

ועיינו בקריטריונים לשיפוט' אנא המשיכו לחלק ב



'חלק ב

קריטריונים לשיפוט בתחרות



בתחרותהשופטיםקריטריונים עבור

לטינייםבריקודיםישראלגביע

הריקודיםלתחרותקריטריונים
כוריאוגרפיה•

וטכניקהביצוע•

כללירושם•

שיפוטשיטת

מתונהנקודתהורדת•

מחמירהנקודותהורדת•

פסילה•

שיוויון

:חלק זה מחולק לפי הקטגוריות הבאות. תוכלו לעיין בכל אשר ישפיע על שיפוט וניקוד השופטים, בחלק זה



לניקוד בתחרות  קריטריונים

בריקודיםישראלגביעתחרותשופטי•

מוכשריםמקצועאנשייהיולטיניים

פניותנטולי, ל"מהארץ ומחו ,ומנוסים

.בריקודמקיףורקעידעבעלי

יוצגהשופטיםידיעלשינתןהסופיהציון•

הורדת  . קודותנ100ל 1שביןבטווח

הציוןלאחרעל פסילות תתבצעניקוד

.השופטיםשלהסופי

פרמטריםיבחןשלנוהשופטיםפאנל•

שיחולקו, הריקודבביצועושוניםרבים

:הבאיםהקריטריוניםבין

40

50

10

כוריאוגרפיה

וטכניקהביצוע

כללירושם

מקוריות-יצירתיות-אמנותיות •

מעברים-צורות-חזותייםאפקטים•

למוזיקההמאתה•

קושירמת•

חיבור-שליטה-כוח•

טכנייםריקודיםתנועותשלנכוןביצוע •

אחידות-סנכרון •

אופן הצגת הריקוד ונוכחות בימתית •

שימוש נכון במרחב הבמה •

תלבושות•

בידוריערך•

קהלעם החיבור •

1
0

0
ת

דו
קו

נ
סך

כל
ה



כוריאוגרפיה

מקוריות–יצירתיות-אמנותיות

ייחודיסגנון•

בימוי והעמדה•

בתנועהגיוון•

מעברים–צורות-חזותייםאפקטים

הבמהלאורךהתנועותשלחזותיאפקט•

בריקודמעבריםשלחלקביצוע•

למוזיקההתאמה
לתנועהבמוזיקהשימוש :למוזיקההכוריאוגרפיהקישור•

המקצבבוריאציותים שונים שימוש•

שימוש בהדגשים  מוזיקליים לשיפור ועיצוב –מוזיקליות•

הכוריאוגרפיה

קושירמת

הביצועלאופןקשרללאהטכניהקושירמת•

בריקודתנועותהמורכבות התנועה ומגוון•

10
נקודות

10
נקודות

10
נקודות

10
נקודות

נקודות מקסימום40



וטכניקהביצוע

חיבור-שליטה-כוח

אחידות-סנכרון

לסגנוןבהתאםהתזמוןעלושמירהסנכרון•

המוזיקהשלולמהירות

הריקודלאורךלסגנוןבהתאםועקביותאחידות•

אחריםעםנכרוןסי-רלוונטיכאשר•

אופן הצגת הריקוד  

ונוכחות בימתית

10
נקודות

10
נקודות

נקודות מקסימום50

תנועותשלועקביברורביטוי•

(  מרמת קושי גבוהה)בתנועות המורכבות ודייקנותשליטה•

הדברכאשרהשותפיםקבוצתעםומבוקרמדויקקשר•

רלוונטי

10
נקודות

הריקודתנועותשלנכוןביצוע
הריקודשלאנר'ז /לסוגבהתאםטכניקה•

.הרגלייםעבודתשלובקרהמדויקביצוע•

הגוףתנועותשלונכוןראויביצוע•

(במקצים רלוונטיים)אקרובטיקהומהלכיהרמות ,טריקיםשלביצוע•

10
נקודות

וביטחוןאנרגיה•

והבעהרגש•

הבמהמרחבשלנכוןשימוש

.הבמהלגודלביחסמודעות /נכוןריווח•

אחריםרקדניםלצוותמודעות /נכוןריווח•

.הצורךבמידת

10
נקודות



כללירושם

נקודות מקסימום10

תלבושות

ליבותשומתאתומחזיקענייןמעורר•

הקהלשל

קהלתקשורת עם ה•

הקהלאתמרשים•

בידוריערך

קהלעם חיבור

ם  המחמיאיושיעראיפור ,תלבושת•

.לכוריאוגרפיה ומשלימים אותה

.ללא תקלות בתלבושת•



שיפוטשיטת

.  שופט ייעודי לענייןידיעלהמתחרהעלשתוחל" עבירותשיפוט"מערכתישנהלטינייםריקודיםבישראללגביעלתחרות ,השופטיםקריטריונילצד

.מהתחרותפסילהועד ,חמורוקלמניכויהחל, ניקוי ניקוד העבירות יוכל בשלוש רמות שונות

פסילה

חמורנקודותניכוי

מתוןנקודותניכוי

נקודות5הפחתת 

אחתנקודההפחתת



.קלכניכויהדבריחושב ,לראשונההשניעםהאחדהפיזיהחיבוראיבודאו/ומזוזוהמתחריםידייניתוק•

.קלכניכויתחושב ,לראשונההכוריאוגרפיהבמהלךמתחרהנפילת•

.קלכניכוייחושבהכוריאוגרפיהבמהלךמהמתחרהאביזראו /ומהתלבושתאלמנטכלנפילת•

קלנקודותניכוישתקבלנהאומהתלבושתכחלקרשתגרבוניאוגרבוניםללבושהמתחרותכלעל•

מתוןנקודותניכוי

שיפוטמערכת מתוןניכוי /

אחתנקודההפחתת



.הביצועבמהלךמהקצביציאהכלעליחושבחמורניכוי•

.מקצהבכלהמותריםלאלהנוסףואקרובטיקההרמה ,טריקכל•

.מקצהבאותוהאסוריםואקרובטיקההרמהכל•

.אורבנייםריקודיםבקבוצותלמעט ,המוזיקהרצועתעלמיוחדיםמוזיקלייםאפקטים•

.התחרותקבוצתשלהמוזיקליאנר'הזעלמבוססיםשאינםהמוזיקהברצועת( נים'פיוז)מוזיקלייםמיזוגים•

(הראשונהמהשניהנמדדנוסףזמן)חמורניכוייחושביותראושניות 5כלעבור .בכלליםכמפורט( ן'פיוז)מוזיקלייםלמיזוגיםהמוקצבמהזמןחריגה•

(הראשונהמהשניהנמדדנוסףמןז)חמורניכויינתןיותראושניות 5כלעבור .בכלליםכמפורטלכוריאוגרפיותהמוקצבמהזמןחריגה•

.הראשונההנפילהלאחרנפילהכלעבורחמורלניכויתביאהכוריאוגרפיהבמהלךמתחרהנפילת•

(.חזרות גנרליות, למשל)האירועשלחובהפעילותמכלהיעדרות•

.הראשוןהניתוקלאחרניתוקכלעבורמשמעותילניכוייביא ,השניעםהאחדהפיזיהחיבוראיבודאומזוזוהמתחריםידייניתוק•

הפעםלאחרשתיפולתלבושתפיסתכלעבורמשמעותילניכויתביא ,הכוריאוגרפיהבמהלךמהמתחרהאביזראו/ומהתלבושתאלמנטכלנפילת•

.הראשונה

.מהתלבושתחלקשאינםהתפאורהמעיצובבאלמנטיםשימוש•

חמורנקודותניכוי
שיפוטמערכת חמורניכוי /

נקודות 5הפחתת



אוטומטיתלפסילהיביאהדבר. םחובבניאומקצועניים-חצימקציםתחתלהירשםיוכלולאהיא /הוא ,המקצוענילמקצהנרשםמתחרהאם•

.החובבניאו/ומקצועני-החציממקצה

.לפסילהיביאהמתחריםגילעלכוזבמידע•

י נציג הארגון "ע, תרון העניין לפתתקבל ההחלטה ,לכךהקוראמצבשנוצראו ,ברורואינוהכללייםבכלליםנמצאשלאמצבמתעוררכאשר •

.בשיתוף מפיק התחרות, העולמי שיהיה נוכח בתחרות

.  בפירוט הסיבות לפסילה, ILDCמסמך רשמי של ארגון ה יסופקפסילהשלבמקרה•

מהתחרות  יפסלוהציבוראוהצוותחברי ,שופטים ,אחריםמתחריםכלפיאו בלתי ראויים אלימיםהתנהגותואומעשיואשראדםכל :אתיקוד•

.לביקורתכפופיםויהיוהעולםגביעשלהמשמעתלוועדתוידווחו

פסילה
שיפוטמערכת פסילה /



.ינצחבתוצאותהרשומותיותרמועטותשגיאותשלוהמתחרה ,שיוויוןשלבמקרה•

ביצוע ,הכוריאוגרפיהקריטריונישקלוללאחרביותרהגבוההציוןעםהמתחריםינצחו ,זההשגיאותמספרלהםוישבמידה•

.וטכניקה

.ינצחווהטכניקההביצועבקריטריונייותרגבוהציוןלהםהמתחרים ,נמשךהשיוויוןאם•

.ינצחוהכוריאוגרפיהבקריטריוןיותרגבוהציוןלהםהמתחרים ,נמשךעדייןהשיוויוןאם•

.ינצחוהכלליהרושםבקריטריוןיותרגבוהציוןלהםהמתחרים ,נמשךהשויוויןאם•

.דמוקרטיתהצבעההשופטיםיערכוהזוכהעלולהחלטההשיוויוןלשבירתאחרוןכמוצא•

שיוויון




