
 

 
 

 Bendra informacija apie LO 2022 naujienas ir svarbius faktus: 

1.  LO 2022  vyks  „ŠVYTURIO ARENOJE“ (Dubysos g. 10, Klaipėda)  

2. Vyks šių kategorijų varžybos: Hip Hop (IDO),  Free Dance (Groups ir Formation), Street Show              

(Groups ir Formation), Contemporary (Groups ir Formation), Show dance (Groups ir Formation). 

3. Hip Hop (IDO) bus paskutinės reitinginės Dance Team LT varžybos kovoje dėl kelialapių į IDO 

pasaulio HH čempionatą, kuris įvyks 2022.10.26-30 d. Graz (Austrija) 

 

4. Bus šios amžiaus grupės  Mini Kids (tik Free Dance Formation);                                                                    

                                          Children (visos kategorijos);                                                                                                 

                                          Junior (visos kategorijos);                                                                                      

                                          Junior 1 ir Junior 2 (tik HH solo ir HH duo);                                                                                                                  

                                          Adult (visos kategorijos);                                                                                          

                                          Adult 2 (tik Free Dance Formation) 
 

5. Hip Hop (IDO) varžybos bus vykdomos dviejuose pogrupiuose: Beginners ir OPEN,  (smulkiau žr.: Hip 

Hop varžybų taisyklės). Kiti pasirodymai vyks tik OPEN pogrupyje. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Visi varžybų dalyviai gaus LO 2022 atminimo dovanėles 

   

7. Visi varžybų prizininkai (1,2 ir 3 vietos) bus apdovanoti taurėmis ir diplomais. Hip Hop Open 

pogrupio prizininkai (1,2 ir 3 vietos) bus apdovanoti taurėmis, diplomais ir medaliais. 

  

Įvertinant praėjusių čempionatų patirtį ir atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus bei pastabas, organizatoriai įsipareigoja 

pradėti ir baigti renginį laiku (tam Hip Hop-ui pagal poreikį numatytos 3 aikštelės solo, duo ir groups kategorijoms) 

 

Laikas:   2022 06 11  (šeštadienis)  pradžia: 9:00 val., numatoma pabaiga: 22:00 val. 

                

Bilietas žiūrovams:   5 Eurai.  

                                                        

Dalyvio mokestis:  25 Eurų kiekvienam dalyviui, nepriklausomai nuo to, keliose kategorijose dalyvaujama.  
 

Registracija:   nuo 2022.05.01 tinklapyje https://uniteddancenation.com      
   

jei turite klausimų dėl registracijos rašykite Rugilei Dailidaitei e-mail danceteamlt@gmail.com;  
 

Registracijos pabaiga: 2022 06 03 d. 24:00 val !!!!!!!!  
 

Organizatoriai:  Renginių Generatorius, Všį 

 

Kviečiame visus, visus, kuriuos veža ŠOKIS aktyviai dalyvauti !!! 
 

Daugiau informacijos: e- mail danceteamlt@gmail.com; tel. nr.:+37067021646 (Kęstutis) 
 

Renginių Generatorius -2022- 



 

 

„Lithuanian Open 2022“ 

SVARBI INFORMACIJA VADOVAMS 

 

 
 

1. LO2022 dalyvio mokestis (25 eurai) mokamas tik vieną kartą. Dalyvaujant kitose 

kategorijose papildomai mokėti  nereikia. 

2. Vadovams numatytas tam tikras skaičius nemokamų dalyvio juostelių, kuris priklauso 

nuo dalyvių ir komandų skaičiaus. 

3. Vienas kolektyvas/komanda LO2022 gali pristatyti Du šokius. 

4. Vienoje kategorijoje gali būti tik vienas to pačio kolektyvo/komandos pasirodymas. Pvz.: 

kolektyvas X turi 2 pasirodymus kurie atitinka „Contemporary“ kategorijos reikalavimus. 

Tokiu atveju vienas yra registruojamas į „Contemporary“, kitas – į „Free Dance“. 

5. Registracija baigsis 2022.06.03 24:00 val. Po šio termino registruoti dalyvių nebus 

galima. Bus galimi tik minimalūs pakeitimai. 
           

 

                  

Registracija:  nuo 2022.05.01 tinklapyje https://uniteddancenation.com 

Jei turite klausimų dėl registracijos i r muzikos įkėlimo rašykite Rugilei Dailidaitei e-mail danceteamlt@gmail.com;  

 
 

Registracijos pabaiga: 2022 06 03 d. 24:00 val !!!!!!!! 
 

 

Daugiau informacijos: e- mail danceteamlt@gmail.com; tel. nr.:+37067021646 (Kęstutis) 

 
tel. mob.: +370 670 21646 (Kęstutis) 
 

 
Organizatoriai:  „Renginių Generatorius“, Všį 

 

https://uniteddancenation.com/


 

„Lithuanian Open 2022“ 

Contemporary varžybų nuostatai 
 

2022.06.11 (šeštadienis) 

 
 

varžybos vyks pagal „Lithuanian Open 2022“ festivalio nuostatus !!!!!!: 
                                  

1. Vyks Groups (3-7 šokėjai) ir Formation (8-25 šokėjai) kategorijų varžybos. 

2. Amžiaus grupės:    Children 2010 metų gimimo ir jaunesni,  
                            Juniors 2006-2009metų gimimo,  

                            Adults 2005 metų gimimo ir vyresni,                                                                                                                  

                         

3. „ Children“, „Juniors“ ir  Adults“ komandos bus vertinamos atskirai. 

4. Varžybos bus vykdomos atkrentamųjų turų principu. 

5. Pasirodymo trukmė neturi viršyti 4 min. 

6. Pasirodymuose turi dominuoti Contemporary  stilistika tiek muzikoje, tiek kostiumuose, tiek šokio 

technikoje. 

7. Pasirodymuose galimi SHOW elementai jeigu jie yra choreografinės koncepcijos dalis ir naudojami 

viso pasirodymo metu. Vien pastatytos dekoracijos ar kitas nenaudojamas rekvizitas šioje 

kategorijoje negalimi. 

8. Pasirodymo muzika parenka pats kolektyvas ir įkelia į tinklapį https://uniteddancenation.com registruojant 

komandas. 

9. Pasirodymus vertins žinomi teisėjai iš Lietuvos ir užsienio. 

10. Pasirodymuose yra leidžiamas rekvizitas ir dekoracijos, taip pat  Show elementai, kurie nėra pavojingi 

atlikėjams ir žiūrovams, bei negadina arenos inventoriaus. 

11. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis ir diplomais. 
    

                            

Registracija:  nuo 2022.05.01 tinklapyje https://uniteddancenation.com 

Jei turite klausimų dėl registracijos ir muzikos įkėlimo rašykite Rugilei Dailidaitei e-mail danceteamlt@gmail.com;  

 
 

Registracijos pabaiga: 2022 06 03 d. 24:00 val !!!!!!!! 
 

Daugiau informacijos: e- mail danceteamlt@gmail.com; tel. nr.:+37067021646 (Kęstutis) 

 
tel. mob.: +370 670 21646 (Kęstutis) 
 

 
Organizatoriai:  „Renginių Generatorius“, Všį 

 

https://uniteddancenation.com/
https://uniteddancenation.com/


 

„Lithuanian Open 2022“ 

Free Dance varžybų nuostatai 
 

2022.06.11 (šeštadienis) 

 
 

varžybos vyks pagal „Lithuanian Open 2022“ festivalio nuostatus !!!!!!: 
                                  

1. Vyks Groups (3-7 šokėjai) ir Formation (8-25 šokėjai) kategorijų varžybos. 

2. Amžiaus grupės:   Mini Kids (tik Formation) 2015 metų gimimo ir jaunesni 
                              Children 2010 metų gimimo ir jaunesni,  

                            Juniors 2006-2009metų gimimo,  

                            Adults 2005 metų gimimo ir vyresni,                                                                                                                  

                            Adults2 (tik Formation) 1991 metų gimimo ir vyresni. 

3. „ Mini Kids“„ Children“, „Juniors“, Adults“ ir „Adults2“ komandos bus vertinamos atskirai. 

4. Varžybos bus vykdomos atkrentamųjų turų principu. 

5. Pasirodymo trukmė neturi viršyti 4 min. 

6. Pasirodymuose gali būti naudojami patys įvairiausi šokių stiliai (hip hop, streetart, house, vogue, 

modern, jazz, classics, charakterinis, line dance ir t.t.), bei jų sintezė ir mix-ai. 

7. Pasirodymo muzika parenka pats kolektyvas ir įkelia į tinklapį https://uniteddancenation.com registruojant 

komandas. 
8. Pasirodymus vertins žinomi skirtingų šokių stilių teisėjai iš Lietuvos ir užsienio. 

9. Teisėjai vertins pasirodymo kokybę nepriklausomai nuo šokio stiliaus. (panašiai, kaip tv projektuose „So 

you thing you can dance“, „Tu gali šokti“, „Šok“ ir kt.) 

10. Pasirodymuose yra leidžiamas rekvizitas ir dekoracijos, taip pat kiti Show elementai, kurie nėra pavojingi 

atlikėjams ir žiūrovams, bei negadina arenos inventoriaus. 

11. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis ir diplomais. 
    

                            

Registracija:  nuo 2022.05.01 tinklapyje https://uniteddancenation.com 

Jei turite klausimų dėl registracijos ir muzikos įkėlimo rašykite Rugilei Dailidaitei e-mail danceteamlt@gmail.com;  

 
 

Registracijos pabaiga: 2022 06 03 d. 24:00 val !!!!!!!! 
 

Daugiau informacijos: e- mail danceteamlt@gmail.com; tel. nr.:+37067021646 (Kęstutis) 

 
tel. mob.: +370 670 21646 (Kęstutis) 
 

 
Organizatoriai:  „Renginių Generatorius“, Všį 

 

https://uniteddancenation.com/
https://uniteddancenation.com/
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„Lithuanian Open 2022“ 

Hip Hop (IDO) varžybų nuostatai 
2022.06.11 (šeštadienis) 

 

Hip Hop (IDO) bus paskutinės reitinginės asociacijos „Dance Team LT“ varžybos kovoje dėl kelialapių į IDO 

pasaulio HH čempionatą, kuris įvyks 2022.10.26-30 d. Graz (Austrija), todėl jis vyks pagal tarptautines IDO 

taisykles, kurios galioja vykstant šios organizacijos Pasaulio ir Europos Hip-Hop čempionatams.  

 

Varžybos vyks šiuose pogrupiuose: Beginners  ir OPEN 

 

Beginners pogrupis: 

 

- Dalyvauja  tik tie šokėjai, kurių „šokėjiška“ patirtis ne didesnė kaip vienas sezonas.  

- Bus vykdomos tik GROUPS ir FORMATION kategorijos (šiame pogrupyje Solo ir Duo NĖRA!!!) 

- Kiekviena kategorija vertinama atskirai, tas pats šokėjas gali dalyvauti keliose kategorijose. 

- Amžiaus grupės: Children (2008 metų gimimo ir jaunesni),  

                            Juniors (2004-2007 metų gimimo),  

                            Adults (2003 metų gimimo ir vyresni). 

 

 

OPEN pogrupis: 

 

- Bus vykdomos šių kategorijų varžybos: SOLO male, SOLO female, DUOS, SMALL GROUP, FORMATION  

- Kiekviena kategorija vertinama atskirai, tas pats šokėjas gali dalyvauti keliose kategorijose. 

- Amžiaus grupės: Children 2010 metų gimimo ir jaunesni,  
                               Juniors 2006-2009 metų gimimo (Groups ir Formation), 

                               Juniors 1 2008-2009 metų gimimo (Solo ir Duo) 

                               Juniors 2 2007-2006 metų gimimo (Solo ir Duo) 

                               Adults 2005 metų gimimo ir vyresni,                                                                                                                  

                        
 

Trumpai apie varžybų kategorijas ir jų vykdymo nuostatas:  

 

1. SOLO male/female  

Pasirodymo trukmė 1 min.,  

Muzika organizatorių 

Viena šokių mokykla ar studija gali registruoti ne daugiau kaip po 5 merginas ir 5 vaikinus kiekvienoje 

amžiaus grupėje !!!!! 

 

2. DUO 

Šoka du šokėjai, gali būti mišri pora (vaikinas + mergina) 

Pasirodymo trukmė 1 min.,  

Muzika organizatorių 

Viena šokių mokykla ar studija gali registruoti ne daugiau kaip 5 poras kiekvienoje amžiaus grupėje !!!!! 

 

3. SMALL GROUP 

      dalyvauja grupės, kuriose šoka nuo 3 iki 7 šokėjų 

Pasirodymo trukmė 2 min.,  

Muzika organizatorių 

 

-2- 

 



4.    FORMATION 

      dalyvauja grupės, kuriose šoka nuo 8 iki 24 šokėjų 

Pasirodymo trukmė nuo 2:30 min. iki 3 min.  

Muzika paruošia pats kolektyvas  

  

Pasirodymus vertins žinomi teisėjai iš Lietuvos ir užsienio 

 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis, diplomais ir medaliais. 
 

Plačiau apie varžybų reikalavimus ir Hip Hop Formation muziką žr. www.ido-dance.com (competition rules) 

 

 

Registracija:  nuo 2022.05.01 tinklapyje https://uniteddancenation.com 

Jei turite klausimų dėl registracijos ir muzikos įkėlimo rašykite Rugilei Dailidaitei e-mail danceteamlt@gmail.com;  

 
 

Registracijos pabaiga: 2022 06 03 d. 24:00 val !!!!!!!! 

 
 

Daugiau informacijos: e- mail danceteamlt@gmail.com; tel. nr.:+37067021646 (Kęstutis) 

 

 
tel. mob.: +370 670 21646 (Kęstutis) 
 

 
Organizatoriai:  „Renginių Generatorius“, Všį 

 

https://uniteddancenation.com/


 

„Lithuanian Open 2022“ 

Show Dance varžybų nuostatai 
 

2022.06.11 (šeštadienis) 

 
 

varžybos vyks pagal „Lithuanian Open 2022“ festivalio nuostatus !!!!!!: 
                                  

1. Vyks Groups (3-7 šokėjai) ir Formation (8-25 šokėjai) kategorijų varžybos. 

2. Amžiaus grupės:    Children 2010 metų gimimo ir jaunesni,  
                            Juniors 2006-2009metų gimimo,  

                            Adults 2005 metų gimimo ir vyresni,                                                                                                                  

                         

3. „ Children“, „Juniors“ ir  Adults“ komandos bus vertinamos atskirai. 

4. Varžybos bus vykdomos atkrentamųjų turų principu. 

5. Pasirodymo trukmė neturi viršyti 4 min. 

6. Pasirodymuose gali būti naudojami patys įvairiausi šokių stiliai, bei jų sintezė ir mix-ai. 

7. Šioje kategorijoje negali dalyvauti tie pasirodymai, kurie atitinka LO2022 Contemporary, Street 

Show ir Hip Hop pasirodymo reikalavimus. 

8. Pasirodymuose privalomi SHOW elementai, t.y. specialūs kostiumai arba/ir ypatinga muzika arba/ir scenos 

rekvizitas arba/ir akrobatikos elementai arba/ir į vairūs pakėlimai (lift-ai) ir t.t. 

9. Pasirodymo muzika parenka pats kolektyvas ir įkelia į tinklapį https://uniteddancenation.com registruojant 

komandas. 

10. Pasirodymus vertins žinomi teisėjai iš Lietuvos ir užsienio. 

11. Pasirodymuose yra leidžiamas rekvizitas ir dekoracijos, taip pat  Show elementai, kurie nėra pavojingi 

atlikėjams ir žiūrovams, bei negadina arenos inventoriaus. 

12. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis ir diplomais. 
    

                            

Registracija:  nuo 2022.05.01 tinklapyje https://uniteddancenation.com 

Jei turite klausimų dėl registracijos ir muzikos įkėlimo rašykite Rugilei Dailidaitei e-mail danceteamlt@gmail.com;  

 
 

Registracijos pabaiga: 2022 06 03 d. 24:00 val !!!!!!!! 
 

Daugiau informacijos: e- mail danceteamlt@gmail.com; tel. nr.:+37067021646 (Kęstutis) 

 
tel. mob.: +370 670 21646 (Kęstutis) 
 

 
Organizatoriai:  „Renginių Generatorius“, Všį 

 

https://uniteddancenation.com/
https://uniteddancenation.com/


 

„Lithuanian Open 2022“ 

Street Show varžybų nuostatai 
 

2022.06.11 (šeštadienis) 

 
 

varžybos vyks pagal „Lithuanian Open 2022“ festivalio nuostatus !!!!!!: 
                                  

1. Vyks Groups (3-7 šokėjai) ir Formation (8-25 šokėjai) kategorijų varžybos. 

2. Amžiaus grupės:    Children 2010 metų gimimo ir jaunesni,  
                            Juniors 2006-2009metų gimimo,  

                            Adults 2005 metų gimimo ir vyresni,                                                                                                                  

                         

3. „ Children“, „Juniors“ ir  Adults“ komandos bus vertinamos atskirai. 

4. Varžybos bus vykdomos atkrentamųjų turų principu. 

5. Pasirodymo trukmė neturi viršyti 4 min. 

6. Pasirodymuose turi dominuoti „Gatvės“ stilistika tiek muzikoje, tiek kostiumuose, tiek šokio 

technikoje. 

7. Pasirodymuose privalomi SHOW elementai, t.y. specialūs kostiumai arba/ir ypatinga muzika arba/ir scenos 

rekvizitas arba/ir akrobatikos elementai arba/ir į vairūs pakėlimai (lift-ai) ir t.t. 

8. Pasirodymo muzika parenka pats kolektyvas ir įkelia į tinklapį https://uniteddancenation.com registruojant 

komandas. 

9. Pasirodymus vertins žinomi teisėjai iš Lietuvos ir užsienio. 

10. Pasirodymuose yra leidžiamas rekvizitas ir dekoracijos, taip pat  Show elementai, kurie nėra pavojingi 

atlikėjams ir žiūrovams, bei negadina arenos inventoriaus. 

11. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis ir diplomais. 
    

                            

Registracija:  nuo 2022.05.01 tinklapyje https://uniteddancenation.com 

Jei turite klausimų dėl registracijos ir muzikos įkėlimo rašykite Rugilei Dailidaitei e-mail danceteamlt@gmail.com;  

 
 

Registracijos pabaiga: 2022 06 03 d. 24:00 val !!!!!!!! 
 

Daugiau informacijos: e- mail danceteamlt@gmail.com; tel. nr.:+37067021646 (Kęstutis) 

 
tel. mob.: +370 670 21646 (Kęstutis) 
 

 
Organizatoriai:  „Renginių Generatorius“, Všį 

 

https://uniteddancenation.com/
https://uniteddancenation.com/
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