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Hobi Porų ir Solo taisyklės
Lietuvos Pramoginių Šokių Asociacijos (LPŠA) misija – populiarinti socialinius šokius, rengiant šokių vakarus,
atviras šokių varžybas ir atvirus Lietuvos čempionatus. Rekomenduojame Hobi 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.

1. Bendrosios taisyklės
Hobi šokėjas yra tas, kuris užsiima šokiais ir dalyvauja varžybose išskirtinai savo pramogai. Hobi šokėjas
nedalyvauja šokėjų - sportininkų ar profesionalų varžybose, kurias rengia Pasaulinė šokių taryba (WDC, WDC
AL), LPŠA ar kitos šokių organizacijos (WDSF, LSŠF). Hobi šokėjas negali užsiimti šokių mokymu (dirbti už
atlygį arba be jo šokių mokytoju).
Hobi varžybos rengiamos poroms ir pavieniams šokėjams - Solo. Varžybų dalyviai skirstomi pagal amžiaus grupes
ir lygius (šokamų figūrų sudėtingumą).

2. Porų taisyklės
2.1. Amžiaus grupės:
- Jaunimas 17-18 m.
- Suaugusieji I 19-24 m.
- Suaugusieji II 25-34 m.
- Senjorai I 35-44 m.
- Senjorai II 45-54 m.
- Senjorai III 55 m. ir vyresni
Priklausomybė amžiaus grupei nustatoma pagal vyresniojo partnerio gimimo metus jaunimo ir suaugusių I amžiaus
grupėse ir pagal jaunesniojo partnerio gimimo metus kitose amžiaus grupėse. Varžybose galima sujungti
Suaugusiųjų I ir Suaugusiųjų II amžiaus grupes ir tada ši amžiaus grupė vadinama Suaugusieji. Taip pat galima
jungti Senjorų I ir Senjorų II amžiaus grupes arba Senjorai II ir Senjorai III, tada šios amžiaus grupės vadinamos
Senjorai I+II arba Senjorai II+III. Galima rengti varžybas prie Suaugusiųjų amžiaus grupės prijungiant jaunimą,
tokiu atveju ši amžiaus grupė vadinama Suaugę plius Jaunimas (toks sujungimas negalimas Lietuvos čempionate).
2.2. Lygiai
- Naujokai (pirmą kartą dalyvaujantys šokių varžybose)
- Pradedantieji
- Bronza
- Sidabras
- Auksas
2.3 Šokami šokiai pagal lygius
- Naujokai varžosi 4 šokių varžybose (Lv, Kv, Č, R). Atskirai ST ir LA varžybos neorganizuojamos.
- Pradedantieji varžosi 4 šokių varžybose (Lv, Kv, Č, R). Atskirai ST ir LA varžybos neorganizuojamos.
- Bronza. Atskirai rengiamos ST ir LA varžybos. ST šokiai: Lv, T, Kv. LA šokiai Č, R, J.
- Sidabras. Atskirai rengiamos ST ir LA varžybos. ST šokiai: Lv, T, Vv, Kv. LA šokiai Č, S, R, J.
- Auksas. Atskirai rengiamos ST ir LA varžybos. ST šokiai: Lv, T, Vv, Kv. LA šokiai Č, S, R, J.
Galima organizuoti Bronza 6 šokių varžybas, Sidabras ir Auksas 8 šokių varžybas.
2.4. Šokamos figūros
- visuose lygiuose draudžiami pakėlimai (kai abi kojos nesiekia žemės)
- figūrų apribojimai pateikti priede Nr.1
2.5. Apranga
- konkursinė apranga leidžiama Sidabro ir Aukso lygyje;
- kituose lygiuose, konkursinė apranga, metalizuoti ar cekinais dengti audiniai, kristalai, plunksnos, perlai ar kitokie
blizgučiai neleidžiami.

2.6. Lygio suteikimas
Kokiame lygyje pora pradeda dalyvauti varžybose sprendžia šokių mokytojas. Perėjimas iš lygio vykdomas pagal
surinktus reitingo taškus. Reitingo skaičiavimo lentelė ir taisyklės pateiktos priede Nr.2. Naujokų lygyje dalyvauja
šokėjai šokantys pirmą kartą varžybose.
2.7. 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
- Jaunimas 17-18 metų
- A 19-34 metai
- B 35-44 metai
- C 45 + metai
3.2 Lygiai
- Naujokai (pirmą kartą dalyvaujantys šokių varžybose)
- Pradedantieji
- Bronza
- Sidabras
- Auksas
3.3. Šokiai šokami pagal lygius
Lygiai
Lotynų Amerikos Šokiai
Naujokai
Č, R
Pradedantieji
Č, R
Bronza
Č, R
Sidabras
Č, S, R
Auksas
Č, S, R, J

Karibų Šokiai
Salsa, Bačiata
Salsa, Bačiata
Salsa, Bačiata
Salsa, Merengė, Bačiata
Salsa, Merengė, Bačiata

3.4. Šokamos figūros
Solo šokėjams netaikomi figūrų apribojimai.
3.5 Apranga
Konkursinė apranga, metalizuoti ar cekinais dengti audiniai, kristalai, plunksnos, perlai ar kitokiai blizgučiai
leidžiami Sidabro ir Aukso lygyje.
3.6 Lygio suteikimas
Kokiame lygyje šokėjas pradeda dalyvauti varžybose sprendžia šokių mokytojas. Perėjimas iš vieno į kitą lygį
vykdomas pagal surinktus reitingo taškus. Reitingo skaičiavimo lentelė ir taisyklės pateiktos priede Nr.2.
3.7 Perėjimas iš šokėjų – sportininkų į Hobį Solo.
Bet kuris šokėjas – sportininkas, dalyvavęs bent vienose sportinėse varžybose, gali pereiti į Hobį Solo tik praėjus 2
metams nuo paskutinio pasirodymo sportinėse varžybose. Į kurį lygį pereina šokėjas – sportininkas sprendžia šokių
mokytojas. Pradėjus šokti Hobi Solo varžybose, tokiam šokėjui taikomi tokie patys perėjimo iš vieno į kitą lygį
reikalavimai, kaip ir kitiems Solo šokėjams.

4.Teisėjavimas
Varžybose gali teisėjauti tik LPŠA nacionalinę teisėjo licenciją turintys teisėjai. Gali būti leidžiama teisėjauti kitų
organizacijų (WDO, WDC, WDSF) išduotas teisėjų licencijas turintiems teisėjams. Tokiu atveju reikalingas LPŠA
Prezidiumo pritarimas pakviesti teisėjus teisėjauti varžybose. Varžybų organizatorius prieš 30 dienų turi pateikti ne
LPŠA 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 LPŠA nustatytų varžybų taisyklių.

