26. helmikuuta 2021
rev1 2021-03-25 sinisellä
IDO CONTINENT VS CONTINENT CHAMPIONSHIPS 2021
-

videoiden tulee olla nauhoitettu 1.1.2019 tai sen jälkeen
kilpailijan ei tarvitse olla IDO:n jäsen
ilmoittautumiset vain FDO:n kautta

SARJAT:
- soolo (naiset ja miehet samassa kategoriassa), max 2:30 min
- duo, max 2:30 min
- ryhmät (kisaajia min 3, ylärajaa ei ole), 2:00-4:00 min
IKÄRYHMÄT 3 kpl (FDO:n vastuulla tehdä ikätarkastus, jos haluaa):
- max 12 vuotta
(syntynyt 2009 tai myöhemmin)
- 13-16 vuotta
(syntynyt 2005-2008)
- 17 vuotta ja vanhemmat
(syntynyt 2004 tai aiemmin)
SÄÄNNÖT:
- poikkeussäännöt duoissa ja ryhmissä IDO:n sääntöjen mukaan. Nuorempi voi kisata vanhemman
kanssa mutta vanhempi ei voi kisata alemmissa ikäryhmissä.
- kaikki teokset omaan musiikkiin, myös discossa ja hip hopissa.
3 KATEGORIAA:
1) Performing Arts
(Show, jazz, lyrical, steppi, acrobatic dance, baletti, moderni/nyky, Bollywood,
character/ethnic/folk, belly dance / oriental, show belly dance / oriental tai flamenco)
2) Katutanssi ja disco
(Break dance/breaking, electric boogie/popping, hip hop, disco dance, street dance show tai
disco show)
3) Couple dance
(Argentiinalainen tango, salsa, merengue, bachata, Caribbean dances, Latin show, Disco
Hustle / Disco fox / Disco swing, Synchro tai Latin style)
KIERROKSET:
1) Kansallinen karsinta
2) Mannerkarsinta (vain Euroopassa tämä kierros)
3) Mantereen semifinaali
4) Manner vs manner finaali
5) Parhaat aikuiset IDO Gaalaan 18.12.2021
KIERROS 1 (maksut ja videot 4.4. mennessä, huom Pääsiäispäivä):
- Jatkoon pääsee max 30 parasta jokaisesta kategoriasta, sarjasta ja ikäryhmästä kansallisen
tuomariston arvioinnin perusteella.
- Maksuohjeet:
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a) Maksa FDO:n jäsenmaksu 10e kalenterivuodelle 2021 jäsenrekisterin sisällä.
b) Maksa tilille videokohtainen osallistumismaksu.
Soolo 10e, duo 20e, Ryhmä 30e.
Nordea FI54 1017 3000 0212 72
Maksu tekstiksi: IDO, kisaajan/ryhmän nimi, teoksen nimi
c) Lähetä videolinkki wetransfer.com -palvelulla ja kopio videomaksusta sähköpostitse
toimisto(at)fdo.fi 4.4. mennessä (huom Pääsiäispäivä).
d) Laita sähköpostin otsikoksi ”IDO, teoksen nimi, mikä kategoria”
e) Mainitse sähköpostissa: kisaajan nimi, teoksen nimi, koreografin nimi, mikä kategoria, myös
mikä laji (show/jazz…) sekä ikäryhmä.
f) FDO:n toimisto vahvistaa kaikkien sähköpostien perilletulon käsittelyn jälkeen.
KIERROS 2:
- FDO tekee nämä ilmoittautumiset IDO:lle.
- Riippuen teosten määrästä, joillekin mantereille voi tulla ylimääräinen karsintakierros.
- Osallistumismaksut per video, ei per kilpailija. Kierroksille 2-3 yksi osallistumismaksu ja
kierroksesta 4 eteenpäin ei osallistumismaksua. Nämä maksuohjeet jatkoon päässeet saavat
erikseen FDO:n toimistosta.
- Soolo 30 euroa, duo 50 euroa, ryhmä 70 euroa (Euroopassa sisältää kierroksen 2 ja 3).
- IDO:n osallistumismaksut laskutetaan FDO:n kautta.
KIERROKSET 3 JA 4:
- 10 teosta menee jatkoon per ikäryhmä per kategoria per sarja.
- Käteispalkintoja parhaimmille finalisteille, 3 parasta aikuisten sarjojen finalisteista pääsee IDO
Gaalaan 18.12.2021.
KIERROS 5 = IDO GALA 18.12.2021:
- 3 parasta aikuisten sarjojen finalisteista
- ei osallistumismaksua
TUOMARIT:
- Kaikki esitykset arvioidaan asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijat valitsevat teoksista sopivaksi
katsomansa esitykset lähetettäviksi IDO:on.
- Kierroksella 1 kansallinen tuomaripaneeli.
- Kaikissa lajeissa käytetään 2D-arvostelua kierroksilla 2-5.
- 1. dimension: tekniikka, vaihtelevuus, vaikeusaste, musikaalisuus, dynamiikka, onko ikään nähden
hyvä musiikki/vaatetus/koreografia jne. (1-50 pistettä).
- 2. dimension: tulkitseminen, persoonallisuus, energiataso, tyyli, itsevarmuus, koreografian
alkuperäisyys ja mielenkiintoisuus, yleisöön menevä jne. (1-50 pistettä).
- Kierros 2 ja jatkoon pääsevät: lopullisista pisteistä pudotetaan pois aina alin ja ylin piste. Esimerkiksi
viiden tuomarin paneelissa maksimipiste olisi täten 300 pistettä.
- Tasapisteissä 1. dimensionin pisteet päättävät lopullisen teosten järjestyksen. Poikkeuksena
tasapisteet 1. sijalla, jolloin tehdään re-dance.
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VIDEOINTI:
- Videoiden laatuun kannattaa panostaa, jotta teos esiintyy edukseen.
- Videoiden tulee olla perheystävällisiä IDO:n sääntöjen mukaisesti. Sääntöjen vastainen video
hylätään ilman valitusoikeutta.
- Kisaajien iät tulevat olla 2021 vuoden ikärajojen mukaisia.
- IDO Gala 2020 -videot eivät enää voi ottaa osaa tähän kilpailuun.
- Videot voidaan kuvata missä vaan: tanssisalissa, kotona, ulkona jne).
- Videot tulee kuvata vaakatasossa.
- Video tulee kuvata yhdellä kerralla, ei editointia, ei tehosteita. Poikkeus: jos käytetään videota
edellisistä kilpailuista, video voidaan ottaa eri kulmista useammalla kameralla, mutta editoidut osat
tulee olla yhdestä samasta esityskerrasta.
- Jos mahdollista, kannattaa käyttää puhdasta taustaa ja edestä luonnonvaloa. Ei kirkkaita ikkunoita
kilpailijoiden taakse.
- Nauhoittakaa video ja musiikki yhtaikaisesti.
- Videoissa ei tule käyttää nimiä, tekstiä eikä logoja. Tuomareille annetaan kisanumero ja teoksen
nimi.
PALKINNOT YLEISTÄ:
- Kierroksilla 2-5 kaikki kilpailijat saavat diplomin.
- Tuomarit jakavat mahdollisesti myös muita palkintoja: kuten koreografiasta, tekniikasta, ”WOW”tekijästä, viihdyttävyydestä jne.
PALKINNOT, KIERROS 4 (jokaisesta kategoriasta):
Max 12 vuotta sekä 13-vuotta ikäluokat:
Soolo: 1. sija 200e, 2. sija 150e, 3. sija 100e, 4. sija 75e, 5. sija 50, yhteensä 575e.
Duo: 1. sija 250e, 2. sija 200e, 3. sija 150e, 4. sija 100e, 5. sija 50e, yhteensä 750e.
Ryhmät: 1. sija 300e, 2. sija 250e, 3. sija 200e, 4. sija 150e, 5. sija 100e, yhteensä 100e
17 vuotta ja vanhemmat:
Soolo: 1. sija 300e, 2. sija 250e, 3. sija 200e, 4. sija 150e, 5. sija 100e, yhteensä 100e
Duo: 1. sija 350e, 2. sija 300e, 3. sija 250e, 4. sija 200e, 5. sija 150e, yhteensä 1250e
Ryhmät: 1. sija 400e, 2. sija 350e, 3. sija 300e, 4. sija 250e, 5. sija 200e, yhteensä 1500e.
HUOMIOITAVAA:
-

Kisaaja voi kisata itseään vastaan sooloissa ja duoissa. Hän voi lähettää vain yhden videon per laji
per kategoria.
Esimerkki 1 saman kategorian sisällä:
Tanssija XY voi lähettää seuraavat videot Performing Arts -kategoriaan:
Tap: yksi soolo, yksi duo
Jazz: yksi soolo, yksi duo
Ryhmät: voi kisata useamman Performing Arts -lajin ryhmässä.
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Esimerkki 2 useamman kategorian välillä:
Tanssija XY voi lähettää esimerkiksi seuraavat videot:
Show soolo, Hip hop soolo ja Latin style soolo.

Tervetuloa!

