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CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE DANS MAREA NEAGRĂ 

CONSTANȚA 2017 

Ediția a III-a  

 

 

 

I. PREZENTAREA  CONCURSULUI  

Concursul este organizat de Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanţa, România, 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Asociația „Împreună pentru artă” în perioada 3-4 

iunie 2017. 

 Evenimentul este un concurs internaţional având ca scop următoarele obiective: 

stimularea spiritului competitiv, motivarea pentru performanță, promovarea experienței 

artistice și dezvoltarea comunicării și a relaționării prin limbajul universal al dansului. 

Competiţiile din cadrul Concursului Internațional de Dans Marea Neagră sunt deschise 

tuturor categoriilor de profesionişti (Licee de coregrafie, Colegii de artă, Academii, Teatre, etc., 

în cadrul cărora se efectuează cel puţin 8 ore de dans clasic pe săptămână) şi non-profesionişti 

(Școli particulare, Cluburi,  Asociaţii culturale, etc.) cu vârste cuprinse între 5 și 20 ani din ţară şi 

din străinătate. 

Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța – România. 

 

 

II. DISCIPLINE DE CONCURS: 

 Dans clasic  solo profesioniști – categorie –fete/băieți;   

 Dans clasic solo non-profesioniști; 

 Dans contemporan/modern/ dans liric solo profesionişti – categorie – fete/băieți; 

 Dans contemporan/modern/ dans liric solo non-profesioniști; 
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 Dans de caracter (aceeași categorie) profesionişti și non-profesioniști; 

 Creație coregrafică dans contemporan/modern/ dans liric (fără limită de vârstă). 

 Un concurent poate participa la aceeași disciplină de concurs ori la secțiunea 

profesionști ori non-profesioniști, în niciun caz la ambele secțiuni. 

 

III.  CATEGORII DE CONCURS: 

o Solo; 

o Duo/Trio; 

o Ansamblu: 4 +. 

 

IV. GRUPE DE VÂRSTĂ: 

 Profesioniști solo dans clasic, dans contemporan/modern/ dans liric: 

Grupa – 9-10 ani; 

Grupa – 11-12 ani; 

Grupa – 13-14 ani; 

Grupa – 15-16 ani; 

Grupa – 17-20 ani. 

 Non-profesioniști solo dans clasic, dans contemporan/modern/ dans liric: 

Grupa – 5-6 ani; 

Grupa – 7-9 ani; 

Grupa – 10-12 ani; 

Grupa – 13-15 ani; 

Grupa – 16-20 ani. 

 Dans de carcter solo: 

Grupa – 5-6 ani; 

Grupa – 7-9 ani; 

Grupa – 10-12 ani; 

Grupa – 13-15 ani; 
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Grupa – 16-20 ani. 

 Categoria duo/trio, ansamblu – dans clasic, dans contemporan/modern/ dans liric, 

dans de caracter (aceeași categorie) profesioniști și non-profesioniști: 

 Grupe de vârstă: 

Grupa – 5-6 ani; 

Grupa – 7-9 ani; 

Grupa – 10-12 ani; 

Grupa – 13-15 ani; 

Grupa – 16-20 ani. 

 

 Categoria creație coregrafică – fără limită de vârstă. 

 

Data de referinţă pentru calculul vârstei este: 01.01.2017.  

Grupa de vârstă în care este încadrat dansul este stabilită de media vârstei  dansatorilor. 

Ne rezervăm dreptul să cerem dovada vârstei dansatorilor în ziua competiţiei solicitând 

paşapoartele participanţilor/orice alt act de identitate.  

 

V. REPERTORIU:   

1. Repertoriul de concurs la disciplina dans clasic individual pentru ambele secțiuni 

profesioniști / non-profesioniști: 

a. O variaţie din repertoriul clasic sau o variație în coregrafia 

profesorului/coregrafului; 

La grupele de vârstă non-profesioniști 5-6 ani și 7-9 ani variația/dansurile se execută 

la flexibili. 

La grupele de vârstă profesioniști 9-10 ani și 11-12 ani este permisă evoluția 

concurenților atât la flexibili cât și la pointes. 

Începând cu grupa de vârstă 13-14 ani variațiile se execută obligatoriu la pointes. 
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b. Repertoriul de concurs la disciplina dans clasic duo/trio/ansamblu dansurile se 

pot executa atât la flexibili cât și la pointes. 

     

 

2. Repertoriul de concurs la disciplina dans contemporan/modern/liric la toate categoriile: 

a. Piese contemporane la liberă alegere (acestea pot include diferite tehnici moderne 

ex. M.Graham, H.Limon, M.Cunningham, etc.), tehnici contemporane sau neoclasice, 

elemente de jazz. Acrobațiile și elementele de gimnastică trebuie folosite doar dacă 

sunt integrate și să nu domine stilul de dans. 

 

3. Dans de caracter: 

      Dansul popoarelor atât în forma originală cât şi în forma lor stilizată. Costumele şi 

muzica trebuie să fie în concordanţă cu tradiţia folclorică a ţării respective. Se exclud 

dansurile comerciale cum ar fi: belly dance, bollywood. 

 

4. Creație coregrafică  - nu sunt permise: nuditatea pe scenă, vestimentația și gesturile 

indecente. 

Sunt acceptate și lucrările concepute de doi sau mai mulți coregrafi. 

 Se poate participa la toate categoriile de concurs(solo, duo/trio și ansamblu). 

 

VI.  LIMITE DE TIMP 

1. Solo: maxim 2 minute; (excepție fac variațiile clasice care depăseșc 2 minute); 

2. Duo/Trio: maxim 2 minute; 

3. Ansamblu: maxim 4 minute; 

4. Creație coregrafică maxim 10 minute. 

       Se permite un decalaj de + 5 sec. 
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VII. TAXE DE CONCURS / ÎNSCRIERE: 

 Solo – 30 Euro; 

 Duo / Trio –20 Euro/persoană (ex. Duo:20€+20€=40€; trio: 20€+20€+20€=60€); 

 Ansamblu – 15 Euro/persoană. 

Taxele de concurs se plătesc pe dansator/apariție scenică. 

Taxa reprezintă o singură apariţie scenică. Pentru fiecare apariţie se plătește separat.  

Atât pentru discipline diferite cât și pentru aceeași disciplină se completează câte o fișă de 

înscriere separată.  

Plata în cazul celor care vor concura la  categoria solo se va face pe numele 

concurentului, a variației/dansului și a școlii, iar în cazul celor care participă cu 

duo/trio/ansamblu, plata se va face pe numele dansului și a școlii de proveniență.    

Comisioanele bancare vor fi suportate de către plătitor. 

Aceste taxe se vor achita în conturile: 

            Cont în lei  RO45UGBI0000452013572RON 

Cont în euro  RO38UGBI0000452013573EUR 

Beneficiar: „Asociația împreună pentru Artă” 

CUI 30040368 

Garanti Bank 

Pentru: „Concursul Internațional de Dans Marea Neagră” 

Vă rugăm la detalii plată să specificați numele concurentului/ dansului. 

Orice modificare în fişa de participare sau de înscriere va fi comunicată cu cel puţin 15 

zile înaintea începerii concursului. Modificările survenite după această dată nu vor fi luate în 

considerare. 

 

VIII. ÎNREGISTRARE  
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Prin înregistrarea la Concursul Național de Dans Marea Neagră toţi participanţii  sunt  de 

acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor condiţiilor impuse de organizatori prin 

prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi 

exclusivă a participanţilor. Prin înscrierea în concurs participanții renunță la drepturile de autor 

asupra filmărilor și fotografiilor din concurs, organizatorii le pot transmite prin orice formă de 

mass-media(emisiuni de televiziune, ziare, internet, etc.). 

Numai după achitarea taxelor de concurs veți fi înscriși oficial și introduși în lista de 

start.  

Data limită de achitare a taxelor de concurs este 15.05.2017. 

 

La sosire concurenții trebuie să aibă asupra lor certificat de naștere/carte de identitate/ 

pașaport și ordinul de plată. 

Numărul de participanți și dansuri sunt, în principiu, nelimitate. Este recomandat, totuși, 

ca școlile/organizațiile să se înregistreze cât mai curând posibil, pentru că organizatorul  are 

dreptul de a respinge înscrierile din ultimul moment, în cazul în care există un număr excesiv de 

intrări. 

Ordinea de intrare în concurs a dansurilor va fi anuntață pe site-ul 

www.cnareginamaria.ro/concurs-dans cu o săptămână înaintea concursului. Pentru timp 

suplimentar necesar schimbărilor de costume, trebuie să informați în avans la adresa de e-mail: 

concurscoregrafie@yahoo.com 

Intrarea pe scenă se face imediat dupa anunțarea numărului de concurs. Dansatorii 

trebuie să părăsească scena imediat după prezentarea variaţiei/dansului.  

Înregistrarea în concurs se face ONLINE pe site-ul www.cnareginamaria.ro/concurs-dans     

Dacă aveți întrebări cu privire la înregistrare, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail: 

concurscoregrafie@yahoo.com 

În cazul în care participarea este anulată până la data limită de înscriere (15.05.2017) 

indiferent de motiv se vor returna numai 50% din taxele de înscriere.  

http://www.cnareginamaria.ro/concurs-dans
http://www.cnareginamaria.ro/concurs-dans


          ASOCIAŢIA 

„ÎMPREUNĂ PENTRU ARTĂ”  

 

 

7 

 

În cazul în care participarea este anulată după data de 15.05.2017, participanții nu vor 

primi nici o rambursare. 

 

 

 

IX. MUZICA 

Școlile sunt responsabile cu alegerea, editarea și pregătirea propriilor materiale audio. 

Muzica trebuie să fie în format MP3.  

Concurenții își vor trimite muzica pe adresa de e-mail: concurscoregrafie@yahoo.com, 

pentru fiecare apariție și cu indicații de identificare: numele și prenumele concurentului, titlul 

variației/dansului și se va menţiona dacă muzica pornește înainte de intrarea concurentului în 

scenă sau se așteaptă intrarea în scenă și așezarea concurentului în poza și apoi începe muzica. 

● Se poate prescurta astfel: 

 M (dacă muzica pornește înainte de intrarea concurentului în scenă) sau 

 P (dacă trebuie să se aștepte așezarea concurentului în poza și apoi începe muzica). 

Vă rugăm să specificați în e-mail – numele și prenumele concurentului (pentru duo/trio 

și ansamblu se specifică numele dansului), categoria de concurs, disciplina de concurs și 

secțiunea. 

Exemplu: Popescu Ana – solo – dans clasic – 11-12 ani – profesioniști.  

Concurenții/însoțitorii sunt responsabili să aibă back-up-uri (CD de rezervă). 

● 1 coregrafie = 1MP3 file  + 1 CD. 

Data limită de trimitere a muzicii în format MP3 este 15.05.2017. 

          Este interzis să se folosească piese muzicale ale căror versuri conțin cuvinte obscene atât 

în română cât și în altă limbă. Este strict interzis să se folosească piese muzicale care instigă la 

revolta, ură, rasism, discriminare, violență. 

 

X.  SISTEMUL DE JURIZARE 

mailto:concurscoregrafie@yahoo.com
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  Juriul este alcătuit din 3 până la 5 membrii.  În conformitate cu dispozițiile prezentului 

regulament și cu tradițiile concursurilor artistice de balet naționale și internaționale, la probele 

din cadrul Concursului Național de Dans Marea Neagră nu se admit contestaţii. Deciziile juriului 

sunt definitive. 

  La solicitarea juriului ne rezervăm dreptul de a introduce o rundă adițională în cazul în 

care numărul coregrafiilor este mare la aceeași disciplină sau categorie de vârstă.  

 Fiecare dansator poate participa cu mai multe coregrafii solo la aceeasi disciplină/sau 

discipline diferite. Dacă în cadrul aceleași discipline participantul are mai multe apariţii scenice, 

se va lua în considerare pentru premiu numai acel solo care va obţine cel mai mare punctaj. 

Același lucru este valabil și pentru duo/trio/ansamblu. 

           Există doar o singura rundă la fiecare disciplină şi categorie de vârstă.  

          Coregrafiile înregistrate incorect vor fi jurizate şi transferate în categoria corectă fără a fi 

depunctate. 

Se vor depuncta:  

 Vulgaritatea în mişcări şi indecenţa vestimentară. 

       Rezultatele vor fi postate pe site-ul concursului. www.cnareginamaria.ro/concurs-dans     

  

XI. PREMIILE  

Se vor acorda urmatoarele premii pentru coregrafiile participante in concurs:  

o Diplomă de participare pentru toți concurenții; 

o Locurile 1 (diplomă, trofeu), 2, 3, mențiuni (diplomă); 

o Premii speciale (diplomă). 

 

XII. REGULI  GENERALE 

Atenționare specială pentru profesorii însoțitori și părinții concurenților: 

Concurenții se îmbracă și machiază pentru evoluția pe scenă doar în spațiile special 

amenajate. Este interzis să se facă acest lucru în sala de spectacol. 

http://www.cnareginamaria.ro/concurs-dans
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Intrarea în culise este permisă doar profesorilor/coregrafilor cu brățara primită de la 

organizatori. La 10 concurenți se primește o brățară de însoțitor. 

Însoțitorii concurenților sunt obligați să aibă back-up-urile în cazul unor eventuale 

probleme tehnice. 

Un reprezentant al școlii/clubului/asociației culturale, etc. trebuie să fie prezent în 

spatele scenei cu cel puțin cinci numere înainte de intrarea în concurs. După evoluție 

concurenții trebuie să părăsească culisele. 

Profesorii sau instructorii nu au voie să pună semne, să dea semnale dansatorilor, să 

corecteze sau să intre în scenă pe perioada evoluţiei dansatorilor.  

Este interzis a se folosi orice fel de materiale de recuzită care aduc deservicii altor 

participanţi ca de exemplu: confetii, ulei, puf, pudră de talc etc sau orice efecte care folosesc 

foc sunt interzise. Accesoriile sunt permise dacă sunt așezate rapid înaintea coregrafiei și 

imediat luate dupa terminarea coregrafiei și părăsirea scenei. 

 Luminile de scenă speciale nu sunt permise, se va folosi doar lumina albă de concurs.  

Creativitatea, originalitatea, mișcările efectele, folosirea spațiului scenic de către 

dansatori sunt elemente  importante.  

Coregrafiile trebuiesc adaptate abilităților și vârstei dansatorilor.Școala/clubul etc. poate 

fi descalificată pentru comportamentul neadecvat al dansatorilor, profesorilor, antrenorilor, sau 

directorului școlii.  

Dansatorul poate concura pentru o singură școală/club etc. 

Pe perioada concursului consumul băuturilor alcoolice de către dansator, atrage 

automat descalificarea întregii formații al cărui membru este.  

 Profesorii, instructorii, spectatorii pot fi eliminați din sală pentru comportament 

necorespunzător.  

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele accidente survenite în 

timpul competiției. Această responsabilitate cade în sarcina fiecărui concurent.  

Organizatorul nu se obligă să suporte cheltuielile de cazare şi masă persoanelor care vin 

în cadrul concursului.  
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Organizatorii îşi rezervă dreptul de a deschide şi închide înscrierile în concurs.  

Nimeni cu excepţia organizatorului nu are dreptul de a filma repetiţiile sau evoluţiile din 

concurs. 

 

 

 

 


