Information
DanceSport competitions are
an official event approved by the Ministry of Youth and Sports of Ukraine in the unified calendar of sports
events of Ukraine for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021.
The competition will take place regardless of the situation with COVID-19 as there are special conditions for
competitions, and regarding the arrival of participants if the situation will change.
As of today, there are no obstacles for participants to come to Ukraine.
All actual information about visiting Ukraine could couple search on the web page provided by the Ukrainian
government:
https://dpsu.gov.ua/en/border-crossing-by-foreigners-and-stateless-persons/
https://visitukraine.today
Visa support: if you need a visa, please send an e-mail: audsf.office@gmail.com
COVID 19 measure: will be specified according to the current situation.
Competitions are held in accordance with the AUDSF and WDSF rules.
Judges
WDSF or DSE competitions are judged by invited adjudicators with a valid WDSF license only.
Open categories are judged by adjudicators with a valid AUDSF, or WDSF license only. Participation in the open
or classification competition as a judge is possible only in accordance with a valid judge license.
Refereeing in classification competitions is carried out by judges of the relevant categories subject to the
submitted online application for refereeing to https://audsf.org/competition/2021
The application deadline for adjudicators is 23:59 October 7, 2021.
Conditions must be agreed upon with the organizer in advance.
Application for participation
All athletes / dance couples must submit an online application for participation in the competition on the official
website https://audsf.org/competition/2021 by 23:59 September 17, 2021.
In case of later registration, an additional payment will be charged.
Preliminary registration for participants (athletes and accompanying persons) will take place on
October 8th , the place will be announced later.
Registration is completed strictly 20 minutes before the start of each competition.

Refereeing in classification competitions is carried out by judges of the relevant categories subject to the
submitted online application for refereeing on https://audsf.org/entries/256
The application deadline for adjudicators is 23:59 October 7, 2021.
Conditions must be agreed upon with the organizer in advance.
Application for participation
All athletes / dance couples must submit an online application for participation in the competition on the official
website https://audsf.org/entries/256 by 23:59 September 17, 2021.
In case of later registration, an additional payment will be charged.
Preliminary registration for participants (athletes and accompanying persons) will take place on
October 8th , the place will be announced later.
Registration is completed strictly 30 minutes before the start of each competition.
Registration of participants (athletes, coaches, accompanying persons) is carried out by one person from
the club (teamleader) only, once by one package for all competitions (categories) according to the
previous application. The coach(representative) of the club receives the entire package for the whole club
(numbers, tickets, etc.) for all categories.
All persons must wear a protective medical mask throughout their stay at the venue.
Exceptions are athletes who compete directly on the dance floor.
Persons who do not respect the precautionary measures and requirements may be denied participation in
the event and stay indoors. Such persons may also be held administratively liable.
Financial conditions
in the categories for participation in competitions is:
"D " – 400 UAH from the participant for the program;
Rising Star – 500 UAH from the participant for the program.
Open categories:WDSF,LOC,DSE – 600 UAH from the participant for the program.
In case of later registration, an additional payment of UAH 150 per person per program will be charged.
Financial conditions for accompanying persons are – 200 UAH per person on the day of the competitions
Seats at the tables are paid an additional 400 UAH/table(4seats) for each part of the competitions.
ORGANIZING COMMITTEE
All-Ukrainian Dance Sport Federation
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

Інформація
Змагання з танцювального спорту є офіційним заходом, що затверджені у єдиному календарному
плані спортивних заходів України за період від 01.01.2021 до 31.12.2021. Змагання проводяться у
відповідності до правил ВФТС та WDSF.
Судді:
Категорії WDSF або DSE оцінюються запрошеними іноземними та українськими суддями лише з
дійсною ліцензією WDSF.
Рейтингові категорії оцінюють виключно судді з дійсною ліцензією ВФТС або WDSF . Участь у
класифікаційних змаганнях у якості судді можлива лише відповідно отриманій суддівській
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Судді:
Категорії WDSF або DSE оцінюються запрошеними іноземними та українськими суддями лише з
дійсною ліцензією WDSF.
Рейтингові категорії оцінюють виключно судді з дійсною ліцензією ВФТС або WDSF . Участь у
класифікаційних змаганнях у якості судді можлива лише відповідно отриманій суддівській
категорії за умови дійсної ліцензії на 2021 рік та наявної книжки судді.
Суддівство у класифікаційних змаганнях здійснюється суддями відповідних категорій за умови
поданої on-line заявки на суддівство https://audsf.org/entries/256
Термін подання заявки до 23:59 год. 7жовтня 2021 року.
Заявка на участь: Всім спортсменам/танцювальним парам необхідно обов’язково подати on-line
заявку на участь у змаганнях на офіційному сайті https://audsf.org/entries/256 до 23:59 год. 7
жовтня 2021 року.
Заявки здійснюються виключно українською мовою! Заявки, що подаватимуться іншою мовою
будуть видалятись з системи реєстрації.
Важливо!
Умови, щодо запобігання поширенню COVID–19:
Захід проводиться без допуску глядачів. Керівники команд (тренери) подають завчасно заявку
встановленого взірця на участь супроводжуючих осіб* у змаганнях (вхід на змагання) на електронну
пошту irenabous@gmail.com (+ копію skdynamo@mail.lviv.ua )до 23:59 год. 7 жовтня 2021 року
. *Офіційні супроводжуючі особи, – особи, які є невід’ємною частиною команд клубів без яких
неможлива участь спортсменів у змаганнях (наприклад, батьки малолітніх спортсменів, тренери, тощо…).
Кількість супроводжуючих осіб є обмеженою. Організатор залишає право обмеження кількості
супроводжуючих осіб для однієї команди/клубу.
СТРОГО!
Реєстрація учасників (спортсменів, тренерів, супроводжуючих осіб) здійснюється виключно
однією особою від клубу (керівником команди), один раз одним пакетом на всі змагання (категорії,
відділення, дні) згідно попередньої заявки.
Тренер (представник) клубу отримує весь пакет для всього клубу (номери, вхідні, тощо...) на всі
відділення/категорії попередньо, до 21:00 8 жовтня 2021 року, узгодивши всю заявку, в т.ч. на
супроводжуючих осіб, з реєстраційною комісією,– Тетяна Валентинівна Козак +380637572997;
+380679772119; (skdynamo@mail.lviv.ua)
Зміни до реєстрації, дореєстрація, доакредитація супроводжуючих осіб у день змагань
НЕМОЖЛИВА!
Реєстрація учасників завершується строго за 20 хвилин до початку кожного відділення
змагань. Потурбуйтесь про своєчасну явку.
Змагання проводитимуться без розминки. Виступ учасників відбувається строго згідно попередньо
наданого розкладу. Перебування учасників в приміщенні СК «Грація» можливе лише на час
підготовки до виступу (перевдягання), не раніше ніж за 60 хв до виступу і, власне, час змагань
(відділення у якому спортсмен бере участь).
Перебування в приміщенні впродовж усього дня, очікування інших учасників неможливе.
Прохання керівників команд подбати про це.
Попередня реєстрація учасників (спортсменів та супроводжуючих осіб) м. Львова
обов’язкова та відбудеться 8 жовтня, місце буде повідомлено додатково.
Обов’язковою умовою перебування для всіх осіб у місці проведення змагань заходу є носіння
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Прохання керівників команд подбати про це.
Попередня реєстрація учасників (спортсменів та супроводжуючих осіб) м. Львова
обов’язкова та відбудеться 8 жовтня, місце буде повідомлено додатково.
Обов’язковою умовою перебування для всіх осіб у місці проведення змагань заходу є носіння
захисної медичної маски впродовж усього часу перебування. Винятком є спортсмени, що
безпосередньо змагаються на танцювальному майданчику. Особам, що нехтуватимуть
запобіжними заходами або недобросовісно виконуватимуть вимоги може бути відмовлено у участі
в заході та перебуванні в приміщенні. Також такі особи можуть бути притягнуті до
адміністративної відповідальності.
Фінансові умови участі: Благодійний внесок у категоріях за участь у змаганнях складає :
«D»– 400 грн. з учасника за програму;
Rising Star - 500 грн з учасника за програму
WDSF,DSE ,LOC категорії - 600 грн. з учасника за програму.
Внески від супроводжуючих осіб складають: 200 грн. з особи за день змагань.
Місця за столиками оплачуються додатково 400 грн./столик (4 місця) за кожне відділення змагань.
Попереднє бронювання місць за столиками: irenabous@gmail.com

Оргкомітет змагань:
Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту,
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

