
 

   2019גביע ישראל בריקודים לטיניים 

 קריאה חובה -הוראות תדרוך ונהלים ליום התחרות 

 

 .  6.11.19להלן הנחיות ונהלים חשובים ליום התחרות, יום רביעי ה 

 נא הקפידו לעבור על ההנחיות בצורה יסודית ודאגו לעמוד בהם לטובת הפקה חלקה ומקצועית: א

 התייצבות חובה לכולם + שיחת תדרוך. שעות 1

 אסור לאחר בשום אופן.   ,14:30א. שעת התייצבות ללא יוצא מן הכלל הינה 

 כאמור בנספח העבירות שבאתר. איחור יגרור הורדה בניקוד    

 בטופס ההרשמה שבצד ימין של הבמה.  ב. בעת ההתייצבות יש לסמן את שמכם

 ייחשבו כאילו ולא התייצבו.  -הרישום רקדנים שלא יעברו בעמדת     

 כאשר בזמן הזה כל המתחרים כבר ישובים על הבמה.  15:00שיחת התדרוך תחל בשעה ג. 

 עד לשעה זו יש זמן התארגנות בחדרי ההלבשה שלרשותכם וכן זמן חזרות על הבמה למי    

 שיהיה מעוניין.    

 

 לא חובה רק למי שמעוניין,  -פתיחת הבמה וחזרות גנרליות  . 2

 בצהריים, החזרות מיועדות   15:00עד תימשך ו  11:15 -ב תחלא. פתיחת הבמה לחזרות  

 על הבמה של המופע שלו. למי שרוצה לקיים ראן    

 .התור שלו מבוטל -ב. במידה והגיע תורו של מתחרה לעלות על הבמה ואינו נוכח 

 או עיכובים,  \בצורה רציפה וללא עצירות ו 15:00ג. החזרות הגנרליות תתקיימנה כאמור עד 

 בזמן בו שובצתם! נא להיות מוכנים     

 דר העולים הפנימי )ברמה השמית( בכל מקצה יוכרע כמו בכל שנה בהגרלה שתיערך סד. 

 .התחרותמראש ע"י ההפקה. סדר זה יפורסם למתחרים רק בבוקר      

 .סדר עליית המקצים לחזרות הגנרליות הינו זהה לסדר העלייה בתחרות עצמה    

 . חל איסור מוחלט לפזר טלק על הבמה או שרף או כל חומר אחר שישנה את רמת החיכוך  ה

 של הפרקט.     

 

 . כניסות מלווים מתחום האיפור / והשיער / ההלבשה:3

 בתנאים שלהלן:שר תתאפכניסת ספקים 

 החל  -ביום האירוע, שעת כניסה אחרונה עבור ספקים לאולם ואל מאחורי הקלעים   .א

 .  16:00שעה לא מאוחר מו  12:00שעה מ

האם הספק ד הפייסבוק ולציין על כל מתחרה להעביר את שם הספק שלו לסיון או בהודעה לעמו .ב

 .  12.00בשעה  3.11.19. זאת עד ליום ראשון הקרוב נשאר לצפות או שאינו נשאר לצפות

טרם כניסתם אל  לעבור בקופות ההיכלספקים המתוכננים להישאר לצפות במופע יידרשו   .ג

 מאחורי הקלעים ולקבל צמיד כניסה כמו של הקהל.

מצד ימין של הבמה ולקבל צמיד נוסף המהווה   הרישוםלעמדת לאחר מכן על הספק להגיע 

 אישור גישה למאחורי הקלעים. 

מצד ימין של  לעמדת הרישוםלהישאר לצפות במופע יידרשו להגיע רק  ספקים שאינם מתוכננים .ד

  רק. ספקים אלו יורשו להיות בלבד -הבמה ולקבל צמיד המהווה אישור גישה למאחורי הקלעים 

 בשה שם יוכלו לדאוג לצרכי המתחרה שלהם. באיזור חדרי ההל

ספקים אלו לא יורשו לעבור לאולם ולא יורשו לעמוד בשטח הסטרילי של  -למען הסר ספק 

 מאחורי הקלעים.  

הדבר יביא להפחתת נקודות של אם ייתפס ספק ללא צמיד כניסה למופע, באולם או ביציע, 

 . ון הסופי של המתחרהשלוש נקודות שיופחתו מהצי -המתחרה אליו הגיע 

 

 אוכל ושירות למתחרים:  .4

 ההפקה תספק פינת קפה, מים ופירות אך מומלץ להביא עימכם אוכל מזין ומספק ליום שלם. 



 

 

 

 עזיבת המתחם ביום התחרות:. 5

  -לעשן  ניתןיום התחרות. כל לעזוב את מתחם הבמה ומאחורי הקלעים לאורך  חל איסור מוחלט

 .תוכלו לצאת ולשהות לידה עם מאבטח ,אמנים בקומה הראשונה מאחורי הקלעיםהדלת ב

 

 למי שמעוניין – ILDC 2019יינאפ חזרות גנרליות ל

 נא להגיע בזמן לפי מקצים בהתאם לשעה המופיעה בטבלה 

 הגעה: שעת  מקצה: 

Salsa Couple Am 

11:15 

Bachata Couple Pro-Am (Lady Instructor   &Man Student ) 

Bachata Couple Pro-Am (Man Instructor   &Lady Student ) 

Salsa Soloist Lady Am 

Salsa Soloist Man Am 

Bachata Team Am 

11:45 

Salsa Couple Pro-Am Over 75 

Bachata Soloist Man Am 

Couple Bachata Am 

Salsa Team Ladies Am 

12:15 

Bachata Soloist Lady Am 

Salsa Couple Pro-Am 

Bachata Team Ladies Am 

Salsa Couple Ladies Pro Non Cabaret 

13:00 

Soloist Bachata Man Pro 

Samba Soloist Lady Pro 

Bachata Couple Pro Non Cabaret 

Urban Soloist Lady Pro 

13:20 

Salsa Soloist Man Pro 

Bachata Couple Ladies Pro Non Cabaret 

Salsa Soloist Lady Pro 

Bachata Soloist Lady Pro 

Salsa Couple Pro Non Cabaret 

All Improvisation    14:15 

חופשי לשאול כל שאלה על מנת לדאוג ששום פינה לא נשארת פתוחה לטובתכם אנא הרגישו  

 ולטובת יום תחרות חלק ומוצלח. 

  מאחלת הצלחה והנאה רבה,

 ILDCסיון שיין, מנהלת מקצועית  


