
Concursul DWC Romanian Qualifier va avea loc pe 19 si 20 Februarie 2022 in format hibrid 
(la alegera concurenAlor):  
 Live (cu prezenta pe scena) sau video (prin incarcarea videourilor pe plaForma) 
Concursul live va avea loc la Sala Rapsodia BucuresA 
Concursul video va putea fi vizualizat pe plaForma noastra conform programului ce va va fi 
anuntat din Amp 
  
Reguli de parAcipare in concurs: 

1. In Finala DWC 2022 se vor califica primele 4 dansuri din fiecare categorie din concurs 
2. Varsta concurenAlor este calculata pe 1 ianuarie 2022 
3. Pentru duo/trio/quartet si grup varsta e determinata de cel mai in varsta membru 
4. Inscrierea in concursul de calificare se va face prin portalul pe care il gasiA pe pagina 
"Formular inscrieri" 
5. Data limita de inscriere in concursul de calificare este 20 Ianuarie 2022.  
6. Pentru cei ce aleg sa parAcipe prin video: trebuie sa faceA inscrierea concurenAlor pana 
pe 20 Ianuarie 2022, dar videourile le puteA incarca in plaForma pana pe 30 Ianuarie 2022 
7. CompeAAa video va fi jurizata separat de compeAAa pe scena, de catre aceeasi juraA. 
Premiile se vor da separat pentru compeAAa pe scena si pentru compeAAa video 
8. Se califica in Finala primii 4 clasaA overall, adica se vor pune la un loc compeAtorii video 
cu cei de pe scena si se vor califica cei cu cele mai mari note din intregul concurs 
9. In concursul de calificare fiecare concurent solo se poate inscrie cu maxim 2 solo/
categorie, dar pentru premiere/calificare se va lua in considerare soloul cu cea mai mare 
nota 
10. Durata dansurilor este cea stabilita prin regulamentul DWC UK. La concursul de calificare 
vom accepta dansuri mai lungi decat cea din finala (cu max 20 de secunde/dans), dar cei 
care vor parAcipa la Finala vor trebui sa ajusteze minutajul pentru a putea parAcipa acolo. 
11. Cei care depasesc minutajul permis vor fi depunctaA in concursul de calificare 

Reguli specifice pentru balet: 
1. Nu poate dansa in poante nimeni sub 12 ani! Nici in duo/trio/quartet sau grupuri.  
2. Doar fetele peste 12 ani pot dansa in poante (solo) in categoria de varsta Children. Daca 
intr-un duo/trio/ grup aveA fete de 12 sau 13 ani care danseaza in poante grupul se muta la 
Juniori 
3. Pentru toate celelalte reguli specifice pentru balet va rugam consultaA pagina 10 din 
regulamentul oficial 

N.B. Pentru toate regulile de parAcipare in Finala va rugam sa consultaA cu atenAe 
Regulamentul in engleza publicat pe site 

Reguli COVID 
Ne dorim ca toA parAcipanAi, profesorii lor, parinAi si spectatorii sa fie in perfecta siguranta, 
asa ca vom urma toate regulile sanitare ce vor fi cerute de Guvern in momentul concursului 
IMPORTANT: daca regulile nu vor permite desfasurarea pe scena a concursului, toata lumea 
va parAcipa video. Taxele raman aceleasi. 



Reguli generale 
1. Punctajul este de maximum 100 de puncte si consta in: Tehnica, Muzicalitate, Precizie, 
Interpretare, Coregrafie (la acest ulAm punct, in cazul coregrafiilor clasice se puncteaza 
calitatea execuAei conform coregrafiei clasice) 
2. In concursul de calificare costumele de scena nu sunt obligatorii, concurenAi pot dansa si 
in costume de repeAAe, dar pentru Finala costumele trebuie sa reflecte specificul dansurilor 
3. In conformitate cu prevederile  Legii nr.  272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, parinAi sunt de acord ca rezultatele copiilor si poze, imagini, afise, 
documente  care au legatura cu evoluAa concurenAlor sa fie facute publice pe reteaua de 
socializare si site-ul concursului. 
4. Organizatorii DWC Romanian Qualifier nu sunt responsabili pentru nicio vătămare care 
poate apărea oricărei persoane, inclusiv unui parAcipant, profesor sau membru al publicului, 
în Amp ce se află în teatru, în vesAare, în spatele scenei sau pe scenă sau oriunde altundeva. 
5. Taxele de parAcipare si de membru sunt nerambursabile, cu excepAa unei raniri/vatamari 
de ulAm moment cu condiAa prezentarii unui cerAficat medical 


