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1.0

Оригінальна версія.
•

§ 2 : Зниження балів за помилки у ритмі

•

§ 3 : Зниження балів за неправильний свінговий ритм у «кік-

бол-чейнж» (Kick Ball Change)
•

§ 3 : Зниження балів за неправильний свінговий ритм при

виконанні «кік-степ» (Кіск-step)
•

§ 3 : Зниження балів за низький підйом коліна перед «кік-бол-

чейнж» (Kick Ball Change)
•

§ 5 : Нові танцювальні символи

•

§ 6 : Необхідно виконувати елементи ТГ1 зі зміною місця

та/або напряму (мінімум 90°).
•

§ 8 : Зміни у зниженні балів за помилки у ритмі
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1. РОК-Н-РОЛ ОСНОВНИЙ ХІД

Спочатку рок-н-рол надихався свінгом, та став таким, який він є зараз, на
основі цього дуже старого стилю. Саме типовий ритм свінгу створив нашу
основну техніку.
Основи, виконані належним чином у правильному ритмі та техніці,
можуть бути чудово виконані практично під будь-яку музику, навіть якщо ритм
самої музики не є свінговим. Саме ритм характеризує основи, і це не тому, що в
іншому випадку це не відповідало б музиці, а тому, що це визначає правильний
основний хід та надає значення сенсу техніки.
1.1.

Музикальність

Рахунок

Центр
ваги

Партнер

і
а
1
і

↑
↓
↓
↑

а
2
і
а
3
і
а
4
і
а
5
і
а
6

↓
↓
↑
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↓
↓

ЛН підйом коліна (хоп)
ПН торкається підлоги
ЛН кік вперед
ЛН повертається назад
ПН підйом коліна (хоп)
стрибок на ЛН
ПН степ на місце
ЛН підйом коліна (хоп)
ПН торкається підлоги
ЛН кік вперед
ЛН повертається назад (хоп)
ПН торкається підлоги
ЛН степ на місце
ПН підйом коліна (хоп)
ЛН торкається підлоги
ПН кік вперед
ПН повертається назад (хоп)
ЛН торкається підлоги
ПН степ на місце
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Основних хід акробатичного рок-н-ролу заснований на паралельній позиції
ніг, що означає стопи розташовані поруч одна з одною. Коліно слідкує за
напрямком стопи у всіх випадах.
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1.2. Основні принципи – Можливі зниження балів
- Звертайте увагу на постійну пружину (баунс, стрибки), зберігайте підйом вверх
та опускання вниз.
- Швидкість / висота стрибків/хопів має бути однакова під час кожного руху.
- Висота коліна має бути мінімум горизонтальною.
- Виконання кіку та повернення назад ноги/стопи повинно бути по тій самій
траєкторії. Стопами/п’ятками не потрібно торкатися підлоги перед та після кіку.
- Коліно ноги, на якій знаходиться вага, ніколи не є повністю рівним, але ступінь
згинання коліна залежить від спортсмена.
- Стегна не повинні рухатися через кік.
- Позиція тіла повинна бути контрольована, спортсмен не повинен нахилятися під
час кіку (це виснажливо та негарно, а ще й шкідливо для спини).
- П’ятки повинні бути максимально високо під час пружини (стрибків, баунсу).
П’ятки ніколи не торкаються підлоги під час основного ходу!
- Стопа повинна бути натягнута з однієї сторони через естетичні причини, з іншої,
щоб уникнути нещасних випадків: виконання руху зі слабкою щиколоткою може
дуже легко спричинити розтягненню під час перенесення на неї ваги.

Обидва – партнер і партнерка завжди виконують кіки перпендикулярно
до стегон, АЛЕ у напрямку один до одного кіки дозволяють:
- Партнеру – уникнути ноги партнерки за допомогою направлення своєї
ноги трошки назовні.
- Партнерці – відхилення від перпендикулярного напрямку (перехресні кіки)
дозволені лише між двома сторонами стегон партнера.
Це дуже важливо, бо протилежні ноги виконують кіки одночасно.
Усі ці рухи повинні бути виконані так, щоб нога енергійно робила рух
у пряме положення, оскільки таким чином спортсменам потрібно буде
використовувати свої м’язи лише для підняття колін і для початку
розтягування. Всі інші рухи будуть здійснюватися майже лише за допомогою
імпульсу (енергії) без зайвого використання м’язів.
Ref.No : TR_0004_1.0
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1.3. Кіки: Різні стилі з правильною технікою
Виконання кіку та повернення ноги/стопи назад по тій самій
траєкторії.
Версія 1
Без зниження балів

Версія 2

Без зниження балів

Версія 3

Без зниження балів
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1.4.

Постава

Правильна постава важлива не тільки через естетичний
вигляд, але й тому, що вона потрібна для здоров'я спортсмена.
Оскільки основний хід та весь акробатичний рок-н-рол
вцілому побудований на певному стрибковому русі (пружині,
баунсі), захист хребта та суглобів є критично важливим.
Погана постава та неправильно положення ніг можуть
спричинити постійні проблеми зі здоров’ям та травми, тому
коли ми навчаємо спортсменів або судимо змагання, ми не
можемо помилитися вказуючи на неправильну техніку.
Постава спортсмена під час виконання програми надзвичайно
відрізняється від повсякденної недбалої постави. У правильній
поставі поздовжня вісь тіла ідеально вертикальна. Правильна
постава вимагає стояння на повній стопі → торкаючись
підлоги з центром між серединою двох стоп.
Ми можемо легко перевірити свою поставу, стоячи спиною до
стіни, торкаючись її потилицею, лопатками, сідницями,
литками і п'ятами (Шия і нижній згин хребта лише трохи
віддалені від стінки). Розтягнути хребет можливо наступним
чином: вигин шиї можна розтягнути, піднявши потилицю (без
кивання), і натисканням на плечі та лопатки; спину можна
розтягнути, піднявши грудну клітину та прогнувши
поперековий відділ (поперек) та зігнувшись вперед, (округливши спину)
підкрути таз та подати вперед крижі.

Все
це
не
повинно
спричинити занадто тугу на
напружену позу, яка не має
нічого спільного з вільною
та
елегантною
танцювальною поставою.
Все
це
слід
добре
збалансувати з правильною
технікою
дихання.
Навмисне та інтенсивне
вдихання та видихання
збільшує
періодичні
згинання,
усуває
напружений стан м’язів,
зменшує
напружене
відчуття тіла і допомагає нам
напруженості.
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Наступні малюнки показують різні погані постави та дають поради, як їх
виправити. Стрілки допомагають вказати на ту частину тіла, яка
відхиляється (в якому напрямку) від оптимальної позиції. Вони також
показують, як положення тазу впливає на вигин хребта.

Ви можете бачити вірне положення тазу під час «кіку» на Малюнку А.
Найбільш типова помилка в позиції тазу показана на Малюнку В. Підйом
ноги вперед та «кіки» виконуються лише в тому напрямку, де висота ноги
ніяк не обмежується жодним анатомічним фактором, але для виконання
цих рухів необхідні міцні м’язи стегна та підйомні м’язи, також потрібні
міцні м’язи пресу та спини для тримання позиції тіла.

Малюнок A: Вірно
Ref.No : TR_0004_1.0
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1.5. Рухи рук – Лінії рук
Не існує обов’язкових визначених ліній рук в правилах рок-н-ролу. Під
час виконання основного ходу рок-н-ролу руки повинні робити контрольовані
рухи. Рухи рук, ритм, динаміка, естетика повинні бути у зв’язку с основним
ходом. Позиція руки, яка виконує контакт, повинна буди також естетичною.
Позиції рук, які використовуються в рок-н-ролі, еквівалентні
«allongé» та «arabesque» які більш відомі з балету (так само як в джазі та
бальних танцях). Паралельна позиція рук запозичена з гімнастики.
1.6. Рок-н-рольні рухи рук
Рок-н-рольні рухи рук виконуються аналогічно гімнастиці з повністю
прямими, розтягнутими зап’ястними суглобами – інакше, ніж у джазі – оскільки
за допомогою цього можна підкреслити потужність і динаміку основного ходу.
Крім того, пози та рухи, запозичені з джазу та балету, можна виконувати під час
хореографії – звісно з відповідним використанням їхніх особистих технічних
можливостей (У випадку відсутності повного розтягування у шпагат,
наприклад, це звісно не є помилкою!) Деякі базові танцювальні правила, яких
необхідно дотримуватися під час виконання різних типів рухів рук:
- Під час рухів вгору (HP), вбік (LJA), в діагональному напрямку (VAP)
руки ніколи не можуть бути за площиною тіла. Крім того, витягнута рука
повинна бути на відстані однієї руки перед площиною тіла (Якщо ні,
лопатка зміститься і буде неможливо утримати правильну позицію тіла –
Звичайно, коли робите спеціальний рух у хореографії, це не є помилка!
- Під час рухів рук (та в процесі виконання всієї програми) плечі необхідно
тримати в найбільш можливому низькому положенні!
- Тримаючи руки вбік (LJA) і тримаючи їх перед грудною клітиною
(RRCES) руки не повинні бути вище лінії плечей, більше того, вони
повинні бути нижче цієї лінії (так само через лопатки). Так як тримання
рук перед грудною клітиною на лінії плеч або навіть вище не є
естетичним через брак техніки, бічне розширення, яке починається з
необхідної позиції, не може бути вище за початкову позицію.
1.7. Абревіатури
Позиція рук: AP
Chest Position (Грудне положення) (CES) – долоня до грудної клітини
Rock’n’Roll Chest Position (Рок-н-рольне грудне положення) (RRCES) – долоня
повернута вниз.
Hand Parallel (Паралельні руки) (HP) – високо витягнуті паралельні руки.
Long Jazz Arm Position (Довга джазова позиція рук) (LJA) – положення руки
вбік (долоня вниз).
Inverted Long Jazz Arm (Перевернута довга джазова позиція рук) (ILJA) –
витягнута джазова рука повернена вгору.
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Diagonal Arms (Діагональні руки) (DIAG A) V Arm Positions (V-образна позиція
рук) (VAP):
- V Arm Position Overhead (V-образна позиція рук над головою)
(VAPO).
- V Arm Position Forward (V-образна позиція рук вперед) (VAPF).
- V Arm Position Down (V-образна позиція рук над вниз) (VAPD).
Hist (FI) Hand (Рука) (HND)
Jazz Hand (Джазова рука) (JHND) – відкрита долоня, витягнутий відкритий
палець.

2. ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРАМИ
2.1. Основний хід (макс. 20 балів)
Технічні бали: починаючи з максимуму.
Партнер та партнерка оцінюються окремо. Виходячи з технічних очікувань
та регламентів, це досить об’єктивно.
2.2. Танцювальні фігури (макс. 25 балів)
Як вони презентують?
Точність, складність, різноманітність, мистецтво/гармонія.
Артистичні бали. Вони включають в себе точність та естетичність
виконання танцювальних фігур.
2.3. Хореографія (макс. 20 балів)
Що вони презентують?
Ідеї, складність, різноманітність, мистецтво/гармонія.
Але в артистичні бали важливо також враховувати технічні
очікування/правила складання хореографії.
2.4. Помилки у ритмі
ПРОТИЛЕЖНИЙ ритм, неконтрольовані рухи rhythm, uncontrolled dance
movements, переривання програми (одним або обома партнерами), падіння
під час виконання програми.
Маленька : -5 балів
Велика : -10 балів
Початок заново : -30 балів
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3. РОК-Н-РОЛ ОСНОВНИЙ ХІД

Починаючи з 10+10 балів (Партнер + Партнерка)

3.1. Помилки – Зменшення балів
РИТМ
1.
2.
3.
4.

Опис
Поза музикою (вірний ритм свінгу)
Невірний ритм свінгу під час
KickBallChange (KBC)
Невірний ритм свінгу під час кіків
Повільний KBC/вхід в акробатику

5%

Опис
Зависоки стрибок після кіку під час
повернуня ноги/стопи (невірний
акцент)
Низький підйом коліна перед кіком
(така сама траєкторія назад)
Низький підйом коліна перед KBC
Зависокий стрибок в KBC
Кік з різною траєкторією туди і
назад (зависоке коліно після кіку)
Занизька висота всіх кіків і KBC
Занизька висота одного кіка в
основному ході
Недостатнє випрямлення ноги (під
час кіків)
Недостатньо натягнута стопа
Низька позиція п’яток

5%

НОГИ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ПОСТАВА та НАПРЯМИ

15.
16.
17.
18.

10%

Х
10%

35%

50%

100%

Х

15%

75%

100%

Х
Версія
1

Версія
2

Версія
3
30-60 °

60-90 °

Версія
4
60-90°

30-60 °
Х

Х
Х

10%

25%

35%

50%

75%

100%

35%

50%

75%

100%

Х
Х
Х

Невірний напрям відносно одне
одного

Х

Опис
5%
Неконтрольовані рухи рук
Х
Невірна позиція рук
Недостатньо розкрити, витягнуті,
Х
динамічні, естетичні рухи рук
Х
Нестача гармонії з основним ходом

15%

Х

20.
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25%

75%

Х

Х

24.

50%

Х

Невірний напрям кіків

23.

35%

Х

19.

21.
22.

25%
Х

Х

Опис
5%
Рух плеч, спини та тазу під час
основного ходу
Рух тазу через кіки (недостатня
гнучкість або невірна постава)
Нахили до кіків (рух плеч)
Недостатньо паралельна позиція
стоп Рух тазу та опорної ноги в
сторони

РУХИ РУК

15%

10%
Х

extre
me

15%

25%

Стр 12/25

3.2. Додаток до таблиці з помилками
РИТМ
1.

Опис
5%
Поза музикою (вірний ритм свінгу)

НОГИ
7

12

5%

Опис
Низький підйом коліна перед KBC
(так само невірна траєкторія назад)

Перед кіком

10%

15%

10%

15%
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35%

25%

35%

50%

50%

75%

100%

75%

100%

Х

Після кіку

Опис
Недостатнє випрямлення ноги
(під час кіків)

25%
X

5%

Та сама траєкторія
10%

15%

25%

35%

50%

75%

100%

X
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9

Опис
Кік з різною траєкторією туди і назад
(зависоке коліно після кіку)

Версія 1

10%
Версія
2

15%
Версія
3

25%

35%
Версія
4

50%

75%

5% ЗНИЖЕННЯ БАЛІВ

Перед кіком
Версія 2

Перед кіком
Версія 3

5%
Версія
1

Після кіку

Після кіку

Перед кіком
Версія 4

Та сама траєкторія
10% ЗНИЖЕННЯ БАЛІВ

Та сама траєкторія
15% ЗНИЖЕННЯ БАЛІВ

Після кіку

Та сама траєкторія
35% ЗНИЖЕННЯ БАЛІВ

\

Перед кіком
Ref.No : TR_0004_1.0
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100%

4. ТАНЦЮВАЛЬНІ ФІГУРИ
Максимум 25 балів

Як вони презентують?
Елементи:
- рухи з основним ходом (АРТИСТИЧНА частина основного ходу:
динаміка, стиль).
- інші танцювальні рухи (Танцювальні групи, джаз, піруети, стрибки).
- акробатика.
Танцювальна фігура – це самодостатній, запланований рух під час
виконання програми.
На планшетах, судді використовують шкалу 0-10, розділену на 3 суб критерії:

0-5 Точність, (0-1 погано, 2-3 середньо, 4 добре, 5 відмінно)
0-4 Складність, Різноманітність (0-1 погано, 2 середньо, 3 добре, 4
відмінно)
0-1 Мистецтво/Гармонія Бонус (0.5 середньо, 1 добре)
.
0-10 Усього
Точність (0-5 БАЛІВ)
- Синхронність рухів спортсменів під час виконання фігури.
- Можливість чітко розпізнати початок і кінець танцювальної фігури.
- Точність рухів.
- Динаміка.
- Основи танцювальної техніки.
СКЛАДНІСТЬ, РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ОРИГІНАЛЬНІСТЬ (0-4 БАЛІВ)
- Різні оберти з множинними одночасними змінами танцювальної
пози.
- Використання так званої «сліпої фігури» - коли партнери не бачать один
одного.
- Піруети та інші танцювальні фігури, зміни з рок-н-рольним основним
ходом.
- Рухи, що вимагають високого рівня координації та ізоляції (contraction,
release, ronds-de jambes та ін.).
- Рухи, що базуються на гнучкості (grand battement jeté, шпагат та ін.)
- Швидкість та кількість змінювання рухів під час ланцюгових рухів
(ланцюгові рухи – це коли кілька спортсменів/пар виконують одну і
ту саму танцювальну фігуру або рух один за іншим).
- Різноманітність різних видів рухів (танцювальних груп).
- Джазові фігури, Hip-Hop та інші рухи.
Ref.No : TR_0004_1.0
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- Високі-низькі рухи (стрибки, партерні елементи).
- Відкриті фігури з або без контакту.
- Варіації ліній.
- Фігури з різною динамікою.
МИСТЕЦТВО/ГАРМОНІЯ БОНУС (0-1 БАЛ)
- Артистична цінність презентації.
- Артистичні ефекти.
- Гармонія між партнерами.
- Особливий стиль рухів спортсменів.

Ref.No : TR_0004_1.0
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5. ХОРЕОГРАФІЯ
Максимум 20 балів

Що вона презентує?
Елементи:
- Рухи з основним ходом (оберти, позиції, напрями, креативність…).
- Інші танцювальні рухи (Танцювальні групи!!!, джаз, піруети, стрибки…).
- акробатика.
Хореографія вважається гарною не лише через те, що підкреслює кожен біт на
акцент в музиці. Отже, основи не потрібно змінювати, вона повинна відповідати 8
рахункам, найбільш поширено за ритмом 4/4.
Що робить хореографію насправді захоплюючою, це те, що найбільш важливі
частини можуть отримати певні акценти та привести до кульмінації. Крім того,
якщо ми поставимо декілька базових танцювальних фігур одну за одною, ми
можемо легко повернутися до улюблених 8 рахунків та все ще мати можливість
зміцнити відчуття рок-н-ролу в хореографії.
При оцінці хореографії, необхідно звертати увагу на логічність, гармонійність та
естетичність комбінації різних танцювальних фігур.
Партнери повинні знаходитися на відстані витягнутою руки, коли тримаються за
руки один з одним.
Коли оцінюється хореографія, смак судді є важливим фактором, але те, на скільки
різнобарвна програма, також має велике значення. Для того, щоб віддавати
перевагу тим парам, які використовують ширшу палітру рухів, необхідно мати
спосіб відобразити це у системі балів.
У нас є чотири групи можливих рухів, які застосовуються під час складання
хореографії:

Група
1
2

Парні танцювальні елементи з використанням РНР
основного ходу – з контактом (основних хід зі зміною
позиції)
Типові РНР варіації (кіки, kick-ball-change, піджаті
виконані в різних напрямках та ін.) з контактом

3

Контактні елементи без основного году РНР
(танцювальні фігури, виконані соло та разом в парі)

4

Інше (піруети, фігури з інших стилів, лінії, синхронні
рухи та ін.)

Тривалість
1,5 такти

Кількість
мін, 6х
ОБОВ’ЯЗКОВО

2-4 такти
рекомендовано

мін 2х

2 такти

мін. 2х
рекомендовано

Символ

Отже, коли використовуються всі групи елементів, бали за хореографію для
пари будуть вищими. Це дасть можливість нагородити спортсменів, які
виконують свою програму на більш високому рівні використовуючи елементи
з усіх танцювальних груп, серед тих, хто виконує мінливу та різнобарвну
хореографію, але на більш низькому рівні – так само як винагорода за
акробатичні групи.
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Рекомендації для тренерів та суддів
- кількість індивідуальних піруетів без контакту: максимум 2 за програму
- партерні елементи: максимум 2 за програму.
- всі елементи виконані з контактом тіла або рук з підлогою (включаючи
акробатичні елементи).
- високі стрибки без контакту: тільки 2 за програму.
- елементи зі шпагатом: тільки 2 за програму.
ДЛЯ ВСІХ УМОВ ВИЩЕ:
- Якщо виконано разом, рахується як один.
- Якщо виконано одним з партнерів, рахується як один.
На планшетах, судді використовують шкалу 0-10, розділену на 3 суб
критерії:

0-5 Структура хореографії, виконання та
презентація
(0-1 погано, 2-3 середньо, 4 добре, 5
відмінно)
0-4 Ідеї (0-1 погано, 2 середньо, 3 добре, 4 відмінно)
0-1 Бонус (0.5 середньо, 1 добре)
.
0-10 Усього
СТРУКТУРА ХОРЕОГРАФІЇ, ВИКОНАННЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ (0-5
БАЛІВ)
- Використання різних танцювальних ліній.
- Використання танцювального простору (3 площини).
- Використання різних напрямів та орієнтацій під час хореографії.
- Логічність, гармонійність та естетичність комбінацій різних фігур.
- Акробатика добре розташована в програмі та підкреслює музику.
- Мова тіла та виразність.
- Плавність танцю.
- Плавний перехід до танцю після акробатики.
- Харизма.
- Самовпевненість.
- Насолода від танцю.
- Гармонія та співпраця між спортсменами.
ІДЕЇ (0-4 БАЛІВ)
- Зв'язок між музикою, рухами, костюмами та ін.
- Чітко впізнавана тема чи історія.
- Оригінальні рухи.
- Оригінальність.
БОНУС (0-1 БАЛ)
- надзвичайно артистичне виконання.
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ТАНЦЮВАЛЬНІ СИМВОЛИ
СИМВОЛ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ОПИС
Танцювальна група 1 – ОСНОВНИЙ ХІД з контактом та змінами
Складний рівень
Танцювальна група 1 – ОСНОВНИЙ ХІД з контактом та змінами
Без змін
Танцювальна група 1 – ОСНОВНИЙ ХІД з контактом без змін
Танцювальна група 2 – ВАРІАЦІЇ КІКІВ
Танцювальна група 3 – танцювальні елементи В КОНТАКТІ
Танцювальна група 4 – Інші танцювальні елементи
Акробатична група: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (комбінації: наприклад: 2+5)
АКРОБАТИЧНИЙ елемент
ПАРТЕРНИЙ елемент (легкий, короткий, простий рух)
обидва партнери разом
ПАРТЕРНИЙ елемент (легкий, короткий, простий рух)
лише партнерка
ПАРТЕРНИЙ елемент (легкий, короткий, простий рух)
лише партнер
СТРИБОК (легкий, короткий, простий рух)
обидва партнери разом
СТРИБОК (легкий, короткий, простий рух)
лише партнерка
СТРИБОК (легкий, короткий, простий рух)
лише партнер
Будь-який рух на ПІДЛОЗІ (лежачи, на колінах…)
елемент на ГНУЧКІСТЬ (легкий) – разом, лише партнерка, лише
партнер
Складний
елемент на ГНУЧКІСТЬ – разом, лише партнерка, лише партнер
Кількість: 1, 2, 3, 4 …
ПІРУЕТ без контакту - разом, лише партнерка, лише партнер
Кількість: 1, 2, 3, 4 …
ПІРУЕТ з контактом та ведінням - лише партнерка, лише партнер
ОБЕРТАННЯ
Початкова або фінальна ПОЗА
Різні елементи для партнера і партнерки ОДНОЧАСНО
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Приклади різних комбінованих елементів
СИМВОЛ

ОПИС
Одинарний ПІРУЕТ під час СТРИБКУ – обидва партнери разом
Подвійний ПІРУЕТ, що закінчується ПАРТЕРНИМ елементом – обидва партнери
разом
Партнерка: Складний елемент на ГНУЧКІСТЬ під час СТРИБКУ
Партнер: Потрійний ПІРУЕТ
Партнерка: Складний елемент на ГНУЧКІСТЬ на підлозі (наприклад, лежачі)
Партнер: елемент ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ГРУПИ 4 (фіксація або інший рух: ізоляція…)

Опис хореографії

Цей опис показує різноманітність та складність елементів в хореографії.
Це база для оцінювання Танцювальних фігур.
Велика кількість елементів ще не гарантує автоматично хороших балів за
хореографію, але це опис дає можливість проаналізувати Структуру
хореографії.

6. ТАНЦЮВАЛЬНІ ГРУПИ

6.1. Група 1 (ТГ1)
Парний (контактний) танцювальний елемент, виконаний з використанням
повного основного ходу РНР.
Зміна місць/напрямів з використанням основного ходу.
Обов’язкова кількість: Пара повинна виконати як найменше необхідну
кількість елементів Групи 1 інакше вони отримають жовту або красну
карту.
Основний хід це: KBC+КІК+КІК (лише в цій послідовності)
В рок-н-ролі класична зміна місць між партнерами виконуються з
використанням основного ходу. Програма повинна виконуватися на
одному і тому самому місці. (Буде дуже небезпечно, якщо пари опиняться
дуже близько одна до одної через акробатичні елементи).
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Дозволені рухи/елементи в Танцювальній групі 1
- До цієї групи належить лише повний основний хід.
- Обидва партнери повинні виконувати основний хід одночасно.
- Основний хід з контактом та зміною напрямів, класичні та сучасні
зміни місць.
- Не є необхідним зберігати контакт під час всієї зміни місць, але він
має бути однозначно присутній, щоб позначити цю зміну, як парний
елемент. Мінімум 2/3 основного ходу має бути в контакті. (Мінімум
4 рахунка з 6).
- Обов’язкого виконувати елементи ТГ1 зі зміною місця та/або напряму
(мінімум 90°). Лише один основний хід може бути без зміни
напрямів та місць – Але контакт також обов’язковий, звісно!
НЕ РАХУЄТЬСЯ, ЯК елемент ТГ1:
- Якщо пара виконує основний хід без контакту, на місці (обличчям до
обличчя, поруч один з одним…).
- Якщо контакт коротший за 4 рахунки основного ходу.
- Якщо кік замінений підйомом коліна або стопи.
- Якщо основний хід виконано не повністю/не завершено обома
партнерами.
Під час виконання фігури «зміни місця», необхідно дотримуватися
наступних принципів:
- Зміна напряму завжди повинна виконуватися на «а» перед або після
кіку, та з підйомом коліна на заміну кіку.
- Кік та підйом коліна виконуються перпендикулярно тазу, зміну
напряму виконується поворотом стегон та опорної ноги – плечі
можуть бути направлені в іншому напрямку в незалежності від стегон.
- Партнер та партнерка повинні виконувати кіки в тому самому або
протилежному напрямку.
- Якість основного ходу не може погіршуватися через складні
танцювальні фігури.
- Чітко розставлені фігури
- Спортсмени мають звертати увагу на «дотримування ліній»: рок-н-рол
виконується в одній площинні (ground-plan (sketch), спортсмени
повинні намагатися не спотворювати напрямок малюнку рухів (напр.
якщо вони танцюють поруч, жоден з них не може рухатись в іншій
площині).
- Під час симетричних змін місць спортсмени повинні намагатися
зберігати синхронність один з одним (форма танцювального руху,
його ритм, динаміка,…).
- Під час створення хореографії необхідно враховувати статуру
спортсмена (для отримання естетичних результатів).
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При «зміні місця» необхідно визначити:
- Під час якої частини руху повинна бути виконана зміна напряму.
- Звідки починається оберт (знизу або згори).
- Характер
динаміки
оберту
(постійний,
прискорюючий,
сповільнюючий …).
6.2. Група 2 (ТГ2).
Типові РНР варіації.
Типові РНР варіації виконуються без виконання повного основного ходу.
Відкриті рок-н-рольні варіації – з контактом
Рекомендована кількість: 2-4 такти – мінімум 2 рази
- Типові рок-н-рольні фігури – це синхронні кіки, виконані тримаючись
за плечі або руки.
- Вони можуть бути виконані поряд один з одним та навпроти один
одного.
- Основний хід, виконаний не по за вимогами Групи 1 не зараховуються
в Група 2!
Можливі рухи:
- kick-ball-changes кіки.
- кіки, виконані діагонально та в боки.
- підняття коліна та стоп.
- стрибки.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ:
- Кіки та підйоми коліна виконуються перпендикулярно тазу, зміну
напряму виконується поворотом стегон та опорної ноги – плечі
можуть бути направлені в іншому напрямку в незалежності від
стегон.
- Спортсмени повинні намагатися зберігати синхронність один з одним
(форма танцювального руху, його ритм, динаміка,…)
- Партнери повинні виконувати кіки в одній площині або дзеркально.
- «збереження ліній».
6.3. Група 3 (ТГ3).
Контактні танцювальні елементи.
Контактні танцювальні фігури виконуються з або без основного ходу рокн-ролу, зміни місць.
Рекомендована кількість: 2 такти – 2 рази
Контактні (парні) танцювальні фігури – це фігури, які виконуються у
контакті із партнером та вимагають допомоги партнера. При виконанні
індивідуально, рух стає безглуздим. Контакт зберігається до кінця
танцювальної фігури або змінюється на іншу форму контакту.
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6.4. Група 4 (ТГ4).
Інше.
Інші танцювальні фігури.
Всі танцювальні рухи, що не увійшли до попередніх трьох груп.
Напр. одинарні піруети, танцювальні фігури, запозичені з інших стилів
(джаз, хіп-хоп, ін.) які можуть бути виконані індивідуально та синхронно з
партнером.

7. ЗВ’ЯЗКИ ТАНЦЮВАЛЬНИХ І АКРОБАТИЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ
Інтегрування акробатичних елементів в програму є надзвичайно важливим,
інакше вони не буде виглядати цілісно. Її частинами є: танець перед та
після акробатики.
Використання основного ходу перед початком акробатики залежить від
акробатичного елементу, але частіше перед акробатикою (хоча такого
правила не існує) виконується Kick-ball-change. Партнер та партнерка
можуть виконувати його синхронно, але перед досить складною
акробатикою партнер може не робити Kick-ball-change та підготуватися до
акробатичного елементу (зазвичай з заниження центру ваги).
акробатичні елементи без фази польоту з обертом навколо тіла.
Можливі помилки
- Неправильне технічне або естетичне виконання (робота ніг, рухи рук,
позиція тіла).
- Неправильний ритм чи темп (недоречний, швидше, повільніше).
- Відсутність синхронності .
- Завелика або замала дистанція між партнерами.
- Недоцільні, неестетичні рухи між виходом з акробатики та першою
танцювальною фігурою.
Часто виконання основного ходу перед акробатичним елементом погіршує
хореографію, так як робить початок акробатики менш віртуозним.
Першим рухом після акробатики може бути будь-який елемент, але
найчастіше виконується кік, бо з його виконанням легко увійти у ритм, та
зрештою це є елегантним рішенням для всіх.
Статична поза після виходу з акробатики може зупинити свінг елементу і
може здатися, що парі знадобиться додаткова концентрація для того, щоб
повернутися до музики (зокрема, якщо вони часто його використовують
після акробатики). Виняток може бути лише у тому випадку, коли музика
потребує акцентної зупинки в хореографії.
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8. ПОМИЛКИ У РИТМІ
Мала: -5 балів

Велика: -10 балів

Рестарт: -30 балів

-5 балів
(0-4 тактів/рахунків)

• В протилежному ритмі (напр. Кік після
акро/танцювальної фігури!)
• Неконтрольовані танцювальні рухи
• Падіння в програмі

-10 балів
(5
або
більше
тактів/рахунків)

• В протилежному ритмі
• Неконтрольовані танцювальні рухи
• Зупинка
танцю
(одним
або
партнерами)
• Падіння в програмі

-30 балів
почати ще раз

• Якщо спортсмени зупинились та змушені

обома

Переклад:
Віце-президент ВГО «ФАРРУ»
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