Hobi vaikų porų ir solo taisyklės

Lietuvos Pramoginių Šokių Asociacijos (LPŠA) misija - populiarinti vaikų laisvalaikio šokius, rengiant vaikų šokių
konkursus, atviras varžybas ir atvirus Lietuvos čempionatus. Hobi klasės vaikų porų ir solo varžybas rengti atskirai nuo
šokėjų – sportininkų ir profesionalų varžybų. LPŠA prieš šokių sezono pradžią sudaro varžybų tvarkaraštį, į kurį įtraukia
LPŠA ir kitų organizacijų (jeigu jos pateikia savo numatomų varžybų kalendorių) organizuojamas varžybas ir renginius.

1. Bendrosios taisyklės
Hobi vaikų porų ir solo šokėjas yra tas, kuris užsiima šokiais ir dalyvauja varžybose išskirtinai savo pramogai. Hobi
vaikų porų ir solo šokėjas nedalyvauja šokėjų – sportininkų ar profesionalų varžybose, kurias rengia Pasaulinė šokių taryba
(WDC, WDC AL), LPŠA ar kitos šokių organizacijos (WDSF, LSŠF).
Hobi vaikų varžybos rengiamos poroms ir pavieniams šokėjams (Solo). Poroje šoka priešingų lyčių vaikai
(berniukas ir mergaitė). Varžybų dalyviai skirstomi pagal amžiaus grupes ir lygius (šokamų figūrų sudėtingumą).

2. Porų taisyklės
2.1. Amžiaus grupės:
1.
Vaikai I 5-6 m.
2.
Vaikai II 7-8 m.
3.
Jaunučiai 9-10 m.
4.
Jauniai I 11-13 m.
5.
Jauniai II 14-16 m.
Priklausomybė amžiaus grupei nustatoma pagal vyresniojo partnerio gimimo metus. Varžybose galima sujungti
Vaikai I ir Vaikai II amžiaus grupes ir tada ši grupė vadinama Vaikai. Taip pat galima sujungti Jauniai I ir Jauniai II amžiaus
grupes ir tada ši grupė vadinama Jauniai.
2.2. Lygiai:
1) Pradedantieji; 2) Bronza; 3) Sidabras; 4) Auksas;
2.3. Šokami šokiai pagal lygius:
Pradedantieji varžosi 2 šokių varžybose Lv ir Č. Atskirai ST ir LA varžybos neorganizuojamos.
Bronza varžosi 4 šokių programoje. ST šokiai: Lv, Kv ir LA šokiai: Č, Dž. Atskirai ST ir LA varžybos
neorganizuojamos.
Sidabras varžosi 6 šokių programoje. ST šokiai: Lv, T, Kv ir LA šokiai: Č, R, Dž. Atskirai ST ir LA varžybos
neorganizuojamos.
Auksas. Pasirinktinai šokama 4 šokiai ST arba LA programoje. ST šokiai: Lv, T, Vv, Kv ir LA šokiai: Č, S, R, Dž.
ST ir LA varžybos organizuojamos atskirai.

2.4. Varžybų grupės
Lentelėje pateikiamos visos galimos varžybose šokių grupės pagal amžių ir lygius:
Vaikai I
(5-6 m.)

Vaikai II
(7-8 m.)

Jaunučiai
(9-10 m.)

Jauniai I
(11-13 m.)

Jauniai II
(14-16 m.)

Pradedantieji (Lv, Č)











Bronza (Lv, Kv, Č, Dž)



















ST (Lv, T, Vv, Kv)







LA (Č, S, R, Dž)







Sidabras (Lv, T, Kv, Č, R, Dž)
Auksas

2.5. Šokamos figūros
Visuose lygiuose draudžiami pakėlimai (kai abi kojos nesiekia žemės). Figūrų apribojimai pateikti priede Nr.2.
2.6. Aprangos taisyklės
Šių aprangos taisyklių laikomasi visose LPŠA varžybose. LPŠA metinio narių susirinkimo nutarimu jos yra
nacionalinių varžybų taisyklių, privalomų visiems LPŠA nacionaliniams nariams, dalis. LPŠA Prezidiumas pasilieka sau
teisę įvesti specifinius papildomus arba bendrus aprangos ribojimus arba kitaip juos redaguoti, arba kai kuriems renginiams
leisti tam tikras išimtis.
Bendrieji principai
1. Rūbai – disciplinai (ST ir LA) būdingo fasono.
2. Rūbai turi uždengti / paslėpti intymias šokėjų kūno vietas.
3. Rūbai ir makiažas turi atitikti amžių ir šokėjų lygį.
4. Vyriausiasis teisėjas gali paprašyti varžybų dalyvio nusiimti papuošalą arba pasikeisti rūbą, jeigu jis kelia pavojų
pačiam varžybų dalyviui arba kitiems šokėjams.
5. Jei pora apsirengusi ne pagal aprangos taisykles ir vyr. teisėjas ją įspėja, ji turi prisitaikyti prie taisyklių ir jei galima iš
karto išspręsti aprangos taisyklių pažengimus. Kitose varžybose gavusi tokį pat - pakartotinį įspėjimą - pora yra
diskvalifikuojama. Prezidiumas gali imtis papildomų sankcijų – už daugkartinį taisyklių pažeidimą suspenduoti poros
dalyvavimą varžybose.
6. Leidžiama šokti vilkint žemesnio lygio šokėjų aprangą.
7. Sidabro ir Aukso lygyje atskiri ST ir LA rūbai tik nuo Jaunių grupės.
Apibrėžimai ir sutrumpinimai:
Be apribojimų (BA) – apribojimų nėra.
Leidžiamas tik šis variantas (LV).
Neleidžiamas (N).
Kūno spalvos medžiaga – KsM.
Ilgos rankovės (IR) – iki riešo; atraitoti
rankoves neleidžiama (N)

Spalvos:
- tik juoda (tikJ);
- juoda (J) – juoda arba tamsiai mėlyna;
- balta (B);
- kūno spalva (Ksp) – atitinka šokėjo kūno spalvą varžybų metu (su įdegiu);
- kūno spalva su papuošimais (KspP);
- bet kokia spalva (BS) – bet kokia spalva, gali būti kelios spalvos;
- bet kokia spalva, išskyrus kūno spalvą (BSiK);
- viena spalva, išskyrus kūno spalvą (S1iK).

Papuošimai – bet koks papuošimas, pritvirtintas prie pagrindinės medžiagos, plaukų, odos:
- pasižymintis šviesos efektais (netikri briliantai, blizgučiai, karoliukai, perliukai…);
- be šviesos efektų (plunksnelės, gėlės, kaspinai, kutai, nėrinių aplikacijos …).
Papuošimams nepriskiriami: sąsagos, rankogalių segtukai / sąsagos, sagtys.
Makiažas – jį sudaro: veido makiažas, dirbtinis įdegis, dirbtiniai nagai, dirbtinės blakstienos.
Dekoratyviniai papuošalai – dekoratyviniai papuošimai, sukurti kaip sportiniams šokiams skirto rūbo dalis.

1. Leidžiama apranga

SIDABRAS, AUKSAS

BRONZA

PRADEDANTIEJI

LYGIS

Vaikinas
ST
- B IR marškiniai
- tik J kelnės
- tik J kaklaraištis / peteliškė

Mergina
LA

- B IR marškiniai
- tik J kelnės
- tik J kaklaraištis / peteliškė
- marškiniai:
- paprasti, B IR marškiniai
- atraitotos rankovės - N;
turi būti sukišti į kelnes.
- B IR marškiniai
- B/tik J IR
- tik J liemenė
viršutinė dalis /
- tik J kelnės
marškiniai
- B / tik J kaklaraištis / - tik J liemenė –
peteliškė
nebūtina
- Tik J kelnės

ir

tik

- Vientisa suknelė, arba tos pačios spalvos (ir audinio)
bodis ir sijonas, kuris atitinka šiuos reikalavimus:
- paprastas arba klostuotas, sudarytas iš mažiausiai 1,
daugiausiai 3 “saulės kliošų” (pusapskritimių) - LV,
- leidžiama segėti vieną paprastą pasijonį, didesnis
pasijonis - N;
- ilgis – ne daugiau kaip 10 cm virš kelių ir ne ilgesnis
kaip uždengti keliai;
Sukirpimai / fasonai ir detalės – žr. priedą Nr.1, kiti –N.
- Varžybų suknelė – BSiK, - Varžybų suknelė – BSiK,
kitos – BS
kitos – BS
- dviejų dalių suknelė – N - Viršutinė ir apatinė kostiumo
dalis negali būti vien bikinis

Atskiri ST ir LA rūbai tik
nuo Jaunių grupės.

2. Papuošimai, šviesos efektais pasižyminčios medžiagos
Vaikinas
LYGIS
ST
LA
PRADEDANTIEJI,
Bet kokie papuošimai – Neleidžiami.
BRONZA
Pagrindinės šviesos efektais
pasižyminčios medžiagos –
Neleidžiamos.
SIDABRAS

AUKSAS

ST
LA
- B palaidinė, glaustinukė arba marškinėliai
vienspalvis sijonas
- paprastas S1iK suknelė
- S1iK glaustinukė su tos pačios spalvos sijonu

Atskiri ST ir LA rūbai tik
nuo Jaunių grupės.

Mergina

ST
LA
Bet kokie papuošimai – Neleidžiami. Pagrindinės šviesos
efektais pasižyminčios medžiagos – Neleidžiamos.
Šviesos efektais pasižymintys papuošimai – Neleidžiami.
(Šviesos efektais nepasižymintys papuošimai leidžiami).
Pagrindinės šviesos efektais pasižyminčios medžiagos –
Neleidžiamos.
Be apribojimų. Atskiri ST ir LA rūbai tik nuo Jaunių grupės.

3. Batai, kojinės, pėdkelnės
LYGIS
PRADEDANTIEJI

BRONZA,

SIDABRAS,
AUKSAS

Vaikinas

Mergina

ST
LA
ST
LA
Leidžiama šokti su čežutėmis arba specialia šokių avalynė. Bet kokia kita avalynė – negalima.
Speciali šokių avalynė.
Speciali šokių avalynė.
Kulniukas: ne aukštesnis kaip 2,5 cm.
Kulniukas: kaladėlės (kvadratinis), ne aukštesnis kaip 3,5
Turi būti dėvimos juodos spalvos kojinės. cm. Leidžiamos trumpos baltos spalvos kojinaitės.
Pėdkelnės: odos / kūno spalvos. Raštais puoštų ir
tinklinių pėdkelnių dėvėti negalima.
Speciali šokių avalynė. Be apribojimų.
Speciali šokių avalynė. Be apribojimų
Turi būti dėvimos juodos spalvos kojinės.

4. Šukuosenos
Vaikinas

LYGIS

ST

Mergina
LA

PRADEDANTIEJI,
BRONZA, SIDABRAS Jei plaukai ilgi, jie turi būti surišti į kaselę
AUKSAS

ST

LA

Papuošimai ir spalvotas plaukų lakas - N
Be apribojimų.

5. Makiažas
Vaikinas

LYGIS

ST

PRADEDANTIEJI,
BRONZA,
SIDABRAS

Makiažas - N

AUKSAS

Be apribojimų.

Mergina
LA

ST

6. Dekoratyviniai papuošalai / papuošimai (ne asmeniniai papuošalai)
Vaikinas
Mergina
LYGIS
ST
LA
ST
PRADEDANTIEJI,
Dekoratyviniai papuošalai/ papuošimai - N
BRONZA,
Šviesos efektais pasižymintys papuošimai ir spalvotas plaukų lakas – N
SIDABRAS
(Leidžiami papuošimai be šviesos efektų)
AUKSAS
Be apribojimų.

LA

LA

2.7. Lygio suteikimas
Kokiame lygyje pora pradeda dalyvauti varžybose sprendžia šokių mokytojas. Pradedančiųjų lygyje pora gali šokti vienerius
metus, kitais metais, nepriklausomai nuo pasiektų rezultatų pora automatiškai perkeliama į aukštesnį lygį, t.y. Bronzos.
Perėjimas iš lygio (pradedant Bronzos lygiu) vykdomas pagal surinktus reitingo taškus. Reitingo skaičiavimo tentelė ir
taisyklės pateiktos priede Nr. 3.
2.8. Perėjimas iš šokėjų - sportininkų į Hobį.
Bet kuris šokėjas - sportininkas, dalyvavęs bent vienose sportinėse varžybose, gali pereiti į Hobį tik praėjus 1 metams nuo
paskutinio pasirodymo sportinėse varžybose. Į kurį lygį pereina šokėjas - sportininkas sprendžia šokių mokytojas. Pradėjus
šokti Hobi varžybose tokiam šokėjui taikomi tokie patys perėjimo iš vieno lygio į kitą reikalavimai, kaip ir kitiems Hobi
šokėjams.

3. Solo taisyklės
3.1. Amžiaus grupės:
1.
Vaikai I 5-6 m.
2.
Vaikai II 7-8 m.
3.
Jaunučiai 9-10 m.
4.
Jauniai I 11-13 m.
5.
Jauniai II 14-16 m.
3.2. Lygiai:
1) Pradedantieji; 2) Bronza; 3) Sidabras; 4) Auksas;
3.3. Šokami šokiai pagal lygius:
1.
Pradedantieji varžosi 2 šokių varžybose Lv ir Č.
2.
Bronza varžosi 3 šokių programoje. Lv, Č, Dž.
3.
Sidabras varžosi 3 šokių programoje. Č, R, Dž.
4.
Auksas varžosi 4 šokių programoje. Č, S, R, Dž.

3.4. Varžybų grupės
Lentelėje pateikiamos visos galimos varžybose šokių grupės pagal amžių ir lygius:
Vaikai I
(5-6 m.)

Vaikai II
(7-8 m.)

Jaunučiai
(9-10 m.)

Jauniai I
(11-13 m.)

Jauniai II
(14-16 m.)

Pradedantieji (Lv, Č)











Bronza (Lv, Č, Dž)











Sidabras (Č, R, Dž)









Auksas (Č, S, R, Dž)









3.5. Šokamos figūros
Solo šokėjams netaikomi figūrų apribojimai.
3.6. Apranga
Konkursinė apranga turi atitikti bendruosius aprangos principus:
1.
Rūbai turi uždengti / paslėpti intymias šokėjų kūno vietas.
2.
Rūbai ir makiažas turi atitikti amžių ir šokėjų lygį (pateikti 2.6 punkte).
3.7. Lygio suteikimas
Kokiame lygyje šokėjas pradeda dalyvauti varžybose sprendžia šokių mokytojas. Pradedančiųjų lygyje galima šokti
vienerius metus, kitais metais, nepriklausomai nuo pasiektų rezultatų šokėjas automatiškai perkeliamas į aukštesnį lygį, t.y.
Brozos. Perėjimas iš lygių (pradedant Bronzos lygiu) vykdomas pagal surinktus reitingo taškus. Reitingo skaičiavimo
tentelė ir taisyklės pateiktos priede Nr. 3.
3.8. Perėjimas iš šokėjų - sportininkų į Hobį
Bet kuris šokėjas - sportininkas, dalyvavęs bent vienose sportinėse varžybose, gali pereiti į Hobį tik praėjus 1
metams nuo paskutinio pasirodymo sportinėse varžybose. Į kurį lygį pereina šokėjas - sportininkas sprendžia šokių
mokytojas. Pradėjus šokti Hobį varžybose tokiam šokėjui taikomi tokie patys perėjimo iš vieno lygio į kitą reikalavimai,
kaip ir kitiems Hobi šokėjams.

4. Teisėjavimas
Varžybose gali teisėjauti tik WDC tarptautines teisėjų licencijas turintys teisėjai. Išimties tvarka gali būti leidžiama
teisėjauti kitų organizacijų (WDSF) išduotas teisėjų licencijas turintiems teisėjams. Tokiu atveju reikalingas LPŠA
Prezidiumo pritarimas pakviesti ne WDC teisėjus teisėjauti varžybose. Varžybų organizatorius prieš 30 dienų turi pateikti ne
WDC teisėjų sąrašą ir prašymą leisti jiems teisėjauti. Negavus LPŠA Prezidiumo leidimo, kitų organizacijų teisėjams
teisėjauti neleidžiama.
Vertinimo kriterijai yra tokie patys kaip šokėjų - sportininkų varžybose. Varžybų teisėjams taikomi tie patys teisėjų etikos ir
darbo tvarkos reikalavimai kaip šokėjų - sportininkų varžybose.

5. Varžybų eiga ir tvarka
Hobi porų ir solo varžybos rengiamos laikantis WDC nustatytų varžybų taisyklių.

Priedas Nr. 1: Bronzos lygio mergaičių aprangos reikalavimai
A. Kaklo linijos – žemiau pateikti leidžiami sukirpimai / fasonai, kiti - N:

B. Rankovės – leidžiami sukirpimai / fasonai, kiti - N:

C. Sijonėliai:
- paprastas arba klostuotas, sudarytas iš mažiausiai 1, daugiausiai 3 “saulės kliošų” (pusapskritimių) - LV,
leidžiama segėti vieną paprastą pasijonį, didesnis pasijonis - N;
- sijono arba pasijonio klostėti apsiuvai /parauktos juostelės (prisiūtos), kantuotė su pakietinimais (rygelinė
kantuotė, vielelės) – N;
- ilgis – ne daugiau kaip 10 cm virš kelių ir ne ilgesnis kaip uždengti keliai;
- žemiau pateikiami leidžiami sukirpimai / fasonai, kiti – N.
Pavyzdžiai:

