




 

 

 

Judges:  international judges from 13 countries: Lyudmyla Tsyrkun (Belarus), Felix 

Castillo (Belgium), Viktorija Savanovic (Bosnia and Herzegovina), Petr Bartunek (Chekh 
Republick), Sandro Cavallini (Italy), Anton Ganopolsky, Natalia Magdalinova and Tatiana Mueller 
(Germany), Alicija Majewska (Poland), Andre Vieira (Portugal), Nicolai Oreshcin (Moldova), 
Andrej Micunek (Slovakia), Igor Gutovskyi (Spain), Grant Baartzes (South Afriсa).  
Chairperson WDSF: Drago Sulek (Slovenia) 

        Українські судді, які будуть судити змагання WDSF згідно своїх категорій в різні дні: 

Dmytro Bazela, Volodymyr Beley, Artem Chernysh, Maryan Cholan, Galyna Lidovska, 

Bogdan Muzh, Andriy Piskarev, Olena Radchenko, Liudmyla Samchynska.   

        WDSF International Open are judging 11 Judges from 11 countries (+30% to Ranking). 

 WDSF Open – 11 Judges from 10 countries. У всіх класа, крім школи, дебюту і соло 

працюють іноземні та українські судді. 

  

        Українські судді повинні зареєструватись он-лайн до 21 листопада. 

Rules: At the competition there are restrictions on the ages - by year of birth, figures  

http://audsf.com.ua/wp-content/uploads/2017/08/Додаток-ІІ.-Перелік-дозволених-фігур.pdf       

and   costumes  http://audsf.com.ua/documents/pravila_kostum.pdf    according to 

the AUDSF & WDSF rules.  

 Couples can participate in their’s class category and the category of the class higher 

or oldest age category.  

В «С» класі і Rising Star – фігури без обмежень. 

Registration athletes completed 45 minutes before the start of each part of  competition.  

 

 On-line registration:   https://audsf.org/entries/137    till 23:59 November 21st, 2019. 

  For foreign athletes the applications also are accepted by e-mail:  irenabous@gmail.com   

  Participation in the competition without previous on-line registration or registration by e-

mail is not possible.  

   To participate in the WDSF category athlete ID-card is required 
(https://cards.worlddancesport.org) Please, check your VALID date! 

Для українських танцюристів щодо консультацій WDSF card пишіть на e-mail: 

audsf.office@gmail.com, або +380 (50) 469 53 21 (Ігор Шнуренко). 

Оформлення стартових книжок ВФТС +38067 977 21 19 Тетяна Козак. 

 

Fees: «School», «Debut» - 250 UAH/athlete/category;  

«N», “E”, “D” - 300 UAH/athlete/program; 

«С», «Rising Star», Open - 350  UAH/athlete/program; 

WDSF Youth, Junior 2  Open Standard& Latin – 450 грн або 15 

euro/athlete/program.  

WDSF PD Open & WDSF Open Adult Latin& WDSF International Open ST – 

600 грн або 20 euro/athlete/program. 

Fees for spectators and accompanying persons – 150 UAH/person. 

Вхідні квитки: 150 грн на весь день.  

Столик (4 місця) – 100 грн. за 1 місце на кожне відділення.  

Замовлення приймає Нінель Леонідівна +38-067-674-36-95. 

Нагородження: ексклюзивні кубки і медалі. На Lviv Open Cup – 

додатково пам»ятні подарунки. 
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Важливо! В змаганнях можуть брати участь пари з довільних організацій України. 

 

 Кожна пара може змагатись у своєму класі і на клас вище. 

 Перелік фігур для Дебюту і Школи дивіться в Положенні про масовий спорт 

http://audsf.com.ua/documents/poloz_pro_mass_sport.pdf  

 Для С класу i Rising Star – програма без обмежень. 

 Вікові категорії – за роком народження! Кожна пара може змагатись у своєму 

класі і у старшій віковій категорії.  

 Накаблучники на взутті партнерок обов”язкові. Забороняється лити масло, 

воду чи іншу рідину на паркет і килимове покриття.  

       

ORGANIZING COMMITTEE 
All-Ukrainian Dance Sport Federation 

Dance sport club “Lider”  
Irena Bous & Olena Radchenko team 

irenabous@gmail.com http://facebook.com/irenabous.dance  

 
     +38050 506 00 11 – Irena Bous 
     +38050 584 59 77 – Olena Radchenko 
 

  В понеділок, 25 листопада – групові та індивідуальні уроки з 
латиноамериканських танців з багаторазовим фіналістом чемпіонатів 
Європи та світу серед любителів та професіоналів, Blackpool, German 
Open, UK, International 

SANDRO  CAVALLINI  (ITALY) 
Групові – 30 євро з особи за 2 ак. Год. 
Індивідуальні – 135 євро з пари за ак. год. 
 
Запис у вайбері на тел – 380 50 5060011 Бусь Ірена Василівна до 20 
листопада. 
Вже є бажаючі. Поспішіть! 
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