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REGULAMENT GENERAL 
CUPA SCOLILOR LA STREET DANCE® 

 

 

 

 IMPORTANT!!! Rugăm toţi antrenorii şi coregrafii sau conducătorii echipelor să 
consulte cu mare atenţie acest regulament. Abaterile de la regulamentul general şi cel 
corespunzător secţiunii la care participă echipa, duc la sancționarea sau descalificarea 
acesteia.  
 
 

ALCĂTUIRE TRUPĂ 
 
1. Fiecare trupă trebuie să işi desemneze un LIDER care să fie în permanentă legătură cu 
organizatorii locali; 
 
2. Trupa participantă trebuie să aibă între minim 3 şi maxim 9 persoane.  
 Condiţii obligatorii: se permite un număr maxim de 2 membri din afara 
liceului/şcolii gimnaziale, indiferent de numărul membrilor participanţi din 
liceu/gimnaziu (ex. pentru echipele formate din 3 sau 4 persoane: 1 sau 2 
membrii ai liceului/gimnaziului + 2 invitaţi). Invitaţii pentru echipa din liceu 
trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 13 şi 22 ani, iar invitaţii pentru şcoala 
gimnazială trebuie să aibă între 7 şi 15 ani.  
 Se permite ca un număr maxim de 2 membrii de clasa a 7-a sau a 8-a să 
participe la etapa liceelor, iar un număr maxim de 2 membrii din liceu (clasa a 
IX-a) se permit să danseze pentru echipa din şcoala gimanzială.  
 

3. Liderul trupei trebuie să prezinte organizatorului local copia cărţii de identitate 
(pentru şcoli gimnaziale este nevoie de copia cărții de identitate sau după 
certificatul de naştere), copia carnetului de elev vizat 2015 – 2016, adeverinţă 
medicalăn - din care să reiasă că sunt apţi pentru dans sau declaraţie pe propria 
răspundere care se va completa în fișa de înscriere și semna de către un adult, astfel 
eliberând organizatorul local de orice răspundere în cazul unei accidentări înainte, în timpul 
sau după competiţie. Invitații trebuie să prezinte doar copia cărţii de 
identitate/certificat de naştere şi adeverinţă medicală/declaraţie pe propria 
răspundere;  
*Actele vor fi verificate cu 2 ore înainte de a începe competiția. 
 
4. Un membru şi/sau invitat al unei trupe nu are voie să participe decât cu o singură 
trupă; 
 
5. Se permite participarea mai multor trupe din acelaşi liceu/gimnaziu; 
 
6. În cazul în care după înscriere, componenţa trupei suferă modificări aceasta trebuie 
anunţată cu minim 48 de ore înainte de eveniment. De-a lungul competiţiei, trupa poate 
participa cu un număr mai mic de membri (în cazul nefericit al accidentărilor), deasemenea 
poate înlocui sau adăuga membri noi, însă nu va putea depășii numărul maxim de 
membrii; 
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7. Este datoria liderului de trupă să obtină aprobare din partea organizatorului local pentru 
recuzita folosită pe scenă. Neaprobarea în prealabil a recuzitei atrage după sine o 
penalizare de 0,5 - 2 puncte în funcţie de gravitatea posibilelor urmări; 
 
8. Orele de repetiţie nu trebuie să se desfăşoare în timpul orelor de curs de la scoală. 
Organizatorul nu oferă scutiri pentru motivarea absenţelor înainte sau în perioada 
competiţiei;  
 
9. Repetiţiile se pot face în sălile de sport cu acordul directorului unităţii de învăţământ şi a 
profesorului de sport sau în alte săli puse la dispoziţie de către organizator. Pentru 
obţinerea unei săli de repetiţie vă rugăm să contactați organizatorul local; 
 
10. Este permisă modificarea în proporţie de 20% a coregrafiei odată cu avansarea trupei 
în Marea Finală Naţională. 
 
11. Taxa de înscriere. Pentru etapa judeţeană Bistriţa-Năsăud şi Finala Naţională taxa 
este de 10 lei/pers  (pentru a afla taxa de înscriere pentru celelalte etape locale vă 
rugăm contactaţi organizatorul local).  
 
Modele de echipe: 
Echipa de 3 persoane – 2 din liceu si 1 invitat / 1 din liceu si 2 invitat /3 din liceu; 
Echipa de 4 persoane – 3 din liceu si 1 invitat / 2 din liceu si 2 invitat /4 din liceu; 
Echipa de 5 persoane – 4 din liceu si 1 invitat / 3 din liceu si 2 invitaţi / 5 din liceu; 
Echipa de 6 persoane – 5 din liceu si 1 invitat / 4 din liceu si 2 invitaţi / 6 din liceu; 
Echipa de 7 persoane – 6 din liceu si 1 invitat / 5 din liceu si 2 invitaţi / 7 din liceu; 
Echipa de 8 persoane – 7 din liceu si 1 invitat / 6 din liceu si 2 invitaţi / 8 din liceu; 
Echipa de 9 persoane – 8 din liceu si 1 invitat / 7 din liceu si 2 invitaţi / 9 din liceu; 
 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 
 
1. Liderul de trupă trebuie să completeze fomularul de înscriere până la data 
de...............(fiecare organizator local stabileşte o dată în funcţie de data în care va avea 
loc evenimentul în judeţul său); Pentru etapa din Bistriţa-Năsăud termenul limită 
este 15 aprilie 2016. 
 
2. Liderul de trupă trebuie să predea organizatorului un dosarul de înscriere care trebuie 
să conţină; 

 copie carnet de elev (vizat 2015-2016) a fiecărui membru al trupei, elevi ai şcolii 
reprezentante, înafară de membrii invitaţi; 

 copie a cărţii de identitate/certificat de naştere pentru toţi dansatorii; 
 adeverinţă medicală din care să reiasă că sunt apţi pentru dans sau declaraţie pe 

propria răspundere  care va putea fi completată în fișa de înscriere, însă va trebuii 
semnată de către un adult; 

 taxa de înscriere. Pentru etapa judeţeană Bistriţa-Năsăud şi Finala Naţională taxa 
este de 10 lei/pers  (pentru a afla taxa din celelalte etape locale vă rugăm 
contactaţi organizatorul local).  
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3. Dosarul trebuie predat organizatorului în ziua evenimentului cu 2 ore inaintea 
începerii evenimentului, sau o altă dată stabilită de organizator.  
 
 

ETAPE 
 

Important!!! Dacă sunt şcoli care aparţin de un alt judeţ în care nu se 
desfăşoară o etapă locală a evenimentului, acestea vor putea participa direct la 
Marea Finală Naţională care se va desfăşura la Bistriţa în luna aprilie 2016. 
 În 2016, Cupa Şcolilor la StreetDance, va fi împărţită în 2 etape: 
 Etapa judeţeană Bistriţa – Năsăud – Va fi împărţită pe 2 categorii: 

    - Etapa Liceelor – unde vor concura doar liceele din judeţul Bistriţa – Năsăud; 
   - Etapa Gimnaziilor - unde vor concura doar şcolile gimnaziale din judeţul 
Bistriţa – Năsăud; 
 

 FINALA NAŢIONALĂ A ŞCOLILOR  
- Etapa Liceelor – unde vor concura toate liceele câştigătoare la etapele judeţene din 
ţară şi liceele care aparţin de un alt judeţ în care nu a avut loc o etapă judeţeană; 
- Etapa Gimnaziilor - unde vor concura toate şcolile gimnaziale câştigătoare la etapele 
judeţene din ţară şi şcolile care aparţin de un alt judeţ în care nu a avut loc o etapă 
judeţeană; 
 

 Şcolile participante la concurs atât la etapa judeţeană cât şi la finala naţională vor 
avea de pregătit o singură probă şi anume: SHOW PROPRIU!  
 

 Şcolile finaliste a fiecărei secţiuni vor fi desemnate în urma punctajului total 
acumulat de-a lungul probei. În urma punctajului acordat de juriu, primele 3 licee/gimnazii 
câştigătoare vor trece mai departe la Finala Naţională ce va avea loc în luna aprilie, 
2016 la BISTRIŢA!  
 

CATEGORII 
 
În anul 2016, CSSD va avea 2 categorii: 
 

1. SHOW PROPRIU  
 
 Fiecare trupă trebuie să prezinte un show de street dance, care să îndeplinească 
urmatoarele condiţii:  
 

 Show-ul se poate realiza pe o melodie sau colaj de melodii; 
 Tema nu este obligatorie; 
 Durata show-ului trebuie sa fie cuprinsă între 1:30 – 2:30; 
 Show-ul trebuie să conţină minim 3 stiluri de dans din cele exemplificate mai jos în 

regulament; 
 Melodia sau colajul trupei trebuie trimise pe e-mailul organizatorului local cu minim 

48 h înainte de eveniment; 



www.rebornbistrita.ro 
 

 Este permisă modificarea show-ului în proporţie de 20% a coregrafiei odată cu 
avansarea trupei în Marea Finală Naţională. 

 

NOTĂ! Consultaţi stilurile de dans acceptate în competiţie pentru a vă asigura că o să 
primiţi punctaj maxim la categoria stiluri. 

 
2. 1 vs 1 Hip Hop 
 
Această probă va fi împărțită în 2 categorii:  

1. Școli Gimnaziale – vor putea participa doar dansatorii care sunt într-o școală 
gimnazială. 

2. Licee – vor putea participa doar dansatorii care sunt în liceu. 
 
La această categorie va putea participa:  
- orice dansator care aparţine de o şcoală gimnazială sau liceu, chiar dacă este înscris 

într-o echipă pentru CSSD sau nu. Dovada se va face prin copia carnetului de elev; 
- nu este obligatoriu ca toţi membrii echipei să participe; 
- invitaţii dacă nu sunt la liceu (adică au peste 19 ani) nu pot participa; 
- primii 3 câştigători de la fiecare etapă judeţeană vor participa la Finala Naţională de la 

Bistriţa; 
- dansatorii din alte judeţe unde nu se desfăşoară o etapă locală CSSD vor putea 

participa la finala naţională; 
- battle-ul se va face în sistem piramidal – Calificări – Semifinale – Finale; 
- în urma battle-ului juriul va desemna cel mai bun dansator al CSSD 2016.  

 
 
STILURI DE DANS 
 
 Prin această competiţie dorim să dezvoltăm diversitatea de stiluri cuprinse sub aripa 
streetdance-ului, de aceea recomandăm să vă informaţi cât mai mult despre fiecare stil de 
dans în parte, să îl inţelegeţi şi să îl reprezentaţi corect.  
 Stilurile de dans acceptate în competiţie sunt: 
 

 Hip Hop (Old School, Middle School, New School)  
 Breakdance  
 Popping  

 Locking  
 Dancehall 
 House (nu se permit electro dance și/sau tektonik) 
 Waackin'/Vogue  
 Dancehall 

 Krump 
 Choreography 

 

Exemple de coregrafii complexe - Campionii CLSD 2015 - 2014 – 2013 – 2012. 
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SANCŢIUNI 
 
1.  Documentaţia incompletă a trupei – 0,2 puncte pentru fiecare document lipsă 
(cum ar fi: copie carnet, copie C.I./certificat de naştere, adeverinţă medicală/declaraţie pe 
propria răspundere), fișe de înscriere incomplete, cnp-uri lipsă. Actele vor fi verificate cu 2 
ore înainte de începerea evenimentului. 
2. Neaprobarea în prealabil a recuzitei de scenă – 0,5 - 2 puncte sau chiar descalificare 
în funcţie de gravitatea faptei; 
3. Netrimiterea cu minim 48 h înainte de eveniment a colajului/melodiei trupei respective – 
1 punct; 
4. Nerespectarea timpilor limită pentru colaje – 1 punct; 
5. Neanunţarea unor eventuale schimbări în componenţa trupei şi aprobarea lor – 0,5 
puncte; 
6. Falsificarea de documente pentru înscrierea în competitie – descalificare; 
7. Folosirea melodiilor cu conţinut explicit sexual – 1 punct; 
8. Încălcarea limitei de 9 persoane în trupă – 2 puncte; 
9. Folosirea semnelor obscene – 2 puncte; 
10. Eventualele contestaţii se admit doar în timpul competiţiei, direct la organizatorul local. 
 

INTERDICŢII 
 
Este strict interzisă introducerea sau consumul băuturilor alcoolice şi a produselor din 
tutun în incinta locaţiei. 
 
Este strict interzisă folosirea semnelor obscene sau cu conţinut explicit sexual în timpul 
reprezentaţiilor artistice. 
 
Este strict interzisă folosirea melodiilor cu conţinut explicit sexual sau instigare la violenţă 
în colajele muzicale. Vă rog cenzuraţi melodiile!!! 
 
Este strict interzisă folosirea costumaţiilor cu tentă vulgară. 
Nerespectarea oricărei secţiuni atrage de la sine excluderea din competiţie şi 
părăsirea incintei locaţiei de desfăşurare. 
Trupele care vor participa la finala națională vor suporta în totalitate 
cheltuielile de cazare, transport și masă pe durata desfășurării concursului. 
 

CONTACT : 
ORGANIZATOR PRINCIPAL CSSD 

REBORN DANCE STUDIO BISTRITA  
 
Tel: 0756.956.774 Dora Incert - pentru detalii şi înscrierea trupelor. 
Facebook: Cupa Scolilor la Street Dance®  
Mail: cssd@rebornbistrita.ro 
Site:  www.rebornbistrita.ro 
 
 


