
 

 
          VI Tarptautinis šokių festivalis „Šokiai Visiems 2017“ 
              Linijinių solo šokių ir linijini ų šokių komandų nuostatai ir paraiškos 
 

Data: 2017 m. spalio 29 d. (sekmadienis) 10.00 val.- 14.30 val. 

Vieta: Alytaus miesto teatras, Rotušės a. 2, Alytus 

 

Festivalio-varžybų tikslas- populiarinti linijinius šokius vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tarpe, 

kaip puikią meno, kultūros, sporto, saviraiškos, bendravimo, fizinio aktyvumo ir 

sveikatingumo priemonę, siekiant ateityje karjeros arba tenkinant asmeninius socialinius ir 

kultūrinius poreikius. 

 

Dalyviai:  

Linijini ų SOLO pradedantieji vaikai, jaunimas, suaugusieji, senjorai: Starter, Newcomer 

lygis,  pradedančiųjų vaikų iki 9 m. grupė - Starter Kids. 

Linijini ų solo šokių komandos vaikai, jaunimas, suaugusieji, senjorai: Proteam Starter, 

Proteam Newcomer, ProAline, Linedance Team. 

 

1. Klasikiniai linijiniai solo šokiai (programa, amžiaus 

grupės, taisyklės, apranga) 

Starter lygio šokiai (pradedantieji). Solo varžybose šokėjai šoka tris privalomus šokius. 

1. Stand Up & Boogie (ECS) 

2. Rhythm Cha (Cha Cha) 

3. I‘m Free (Street/Funky) dalyviams iki 29 metų 

4. My L.O.V.E  (Stage/ Novelty) dalyviams nuo 30 metų 

Šokių aprašymai ir mokymų video http://solodance.lt/varzybu-sokiai 

Newcomer lygio šokiai (Prakutę pradedantieji) Solo varžybose šokėjai šoka tris privalomus 

šokius. 

1. Maddie & Tae Polka (Polka) 

2. Breaking Hearts (Cha Cha) 



3. Gangsta Walk (Street/funky) dalyviams iki 29 metų 

4. Well Do Ya?  (Stage/Novelty) dalyviams 30 metų ir vyresniems.  

Starter Kids (0-9m.) lygio šokis 

I‘m Free (Street/funky) 

Šokių aprašymai ir mokymų video http://solodance.lt/varzybu-sokiai 

                                 Amžiaus grupės: 

1. 0-9 m. (angl. Primary) 

2. 10-13 m. (angl. Jr. Youth) 

3. 14-17 m. (angl. Jr. Teen ) 

4. 18-29 m. (angl. Open) 

5. 30-39 m. (angl. Crystal) 

6. 40-49 m. (angl. Diamond) 

7. 50 m.-59 m. (angl. Silver) 

8. Virš 59 m. (angl. Gold) 

Dalyvio amžius nustatomas pagal tai, kiek metų dalyviui yra arba sukaks kalendoriniais 
metais. 

Pastaba. Užsiregistravus didesniam ar mažesniam dalyvių skaičiui amžiaus grupės gali būti 
skaidomos arba jungiamos. 

Klasikini ų linijini ų solo šokių taisyklės 

Starter, newcomer lygis yra rekomenduojamas pradedantiesiems šokėjams. Šokant negalimi 

jokie žingsnių pakeitimai ir variacijos, žingsniai atliekami griežtai pagal šokio aprašymą. 

Galimi rankų judesiai atitinkantys šokių stilių. 

Prieštaktyje negalimas judėjimas iš savo vietos. Muzikos trukmė varžybų metu -2-2,5 min. 

Klasikini ų linijini ų solo šokių apranga 

Rūbai ir avalynė turi atitikti šokių stilių. Negalima jokia reklama ant kostiumų, klubiniai 

reklaminai marškinėliai. 

Mergaitėms ir moterims privaloma dėvėti pėdkelnes ir klasikines kelnaites. 

Newcomer lygio šokėjams negalimi rūbai su blizgučiais (kristalai, žvyneliai ir pan.) 

 



2. Linijini ų  šokių komandos ProTeam, ProAline (vadovas 

+komanda),  Linedance Team 

Amžiaus grupės 

0-9 m. (angl. children) 

10-17 m. (angl. Junior) 

18-35 m. (angl. Adult) 

Nuo 35 m. (angl. Adult Senior) 

Nuo 50 m. (angl. Senior) 

Mišri (angl. Open)-įvairaus amžiaus) 

Komandose gali būti ne daugiau kaip du dalyviai iš kitos (pageidautina artimesnės 

registruojamai) amžiaus grupės. 

Pastaba. Užsiregistravus didesniam ar mažesniam dalyvių skaičiui amžiaus grupės gali būti 
skaidomos arba jungiamos. 

Linedance ProTeam Starter (Linijini ų šokių komanda ir vadovas) 

Komanda privalo mokėti du privalomus linijinius Starter lygio šokius: Stand Up &Boogie ir 

Rhythm Cha http://solodance.lt/varzybu-sokiai bei paruošti vieną parodomąjį linijin į šokį.  

Parodomąjį šokį pasirenka patys dalyviai. Komanda varžosi su tokio pat lygio ir amžiaus 

komanda tarpusavyje. Absoliuti vieta skiriama pagal visų trijų šokių užimtų vietų sumą finale. 

Atliekant du pirmus privalomus šokius, šokių aikštelėje šoka dvi komandos, kurios yra 

lyginamos ir vertinamos pagal atliktų žingsnių tikslumą, muzikalumą bei emocinį 

išraiškingumą. Aprangai ir avalynei reikalavimų nėra. Šokis yra atliekamas linijose, be 

choreografinio brėžinio keitimo. Vadovas tik padeda šokėjams atlikti šokį ir yra nevertinamas. 

Komandoje negali šokti šokėjai Novice ir aukštesnio lygio. 

Komandoje gali šokti mažiausiai 4 šokėjai be vadovo. 

 

Linedance ProTeam Newcomer (Pažengusių linijini ų šokių komanda ir vadovas) 

Komanda privalo mokėti du  Newcomer lygio šokius: Maddie & Tae Polka ir Breaking Hearts 

http://solodance.lt/varzybu-sokiai bei paruošti vieną parodomąjį linijin į šokį. ( Parodomąjį 

šokį pasirenka patys dalyviai) Komanda varžosi su tokio pat pobūdžio komanda tarpusavyje. 

Absoliuti vieta skiriama pagal visų trijų šokių užimtų vietų sumą finale. Atliekant du pirmus 

privalomus šokius, šokių aikštelėje šoka dvi komandos, kurios yra lyginamos ir vertinamos 



pagal atliktų žingsnių tikslumą, muzikalumą bei emocinį išraiškingumą. Aprangai ir avalynei 

reikalavimų nėra. Šokis yra atliekamas linijose, be choreografinio brėžinio keitimo. Vadovas 

tik padeda šokėjams atlikti šokį ir yra nevertinamas. 

Komandoje gali šokti mažiausiai 4 šokėjai be vadovo. 

 

Linedance ProAline (Pradedantieji šokėjai ir vadovas) 

Vadovas su savo mokiniais paruošia vieną parodomąjį šokį linijose. (Parodomąjį šokį 

pasirenka patys dalyviai). Šokėjai varžosi tarpusavyje ir yra vertinami kiekvienas atskirai 

pagal atliktų žingsnių tikslumą, muzikalumą bei emocinį išraiškingumą. Aprangai ir avalynei 

reikalavimų nėra. Šokis yra atliekamas linijose, be choreografinio brėžinio keitimo. Vadovas 

tik padeda šokėjams šokti ir yra nevertinamas.Šokėjai proporcingai šokėjų skaičiui yra 

vertinami 1-3 vietomis. 

Rekomenduojamas šokėjų skaičius aikštelėje nuo 4 iki 12. 

 

Linedance Team. Šokis arba šokių siuita pastatyta pagal dalyvių pasirinktą muziką. 

Programoje turi būti 100 % linijiniams šokiams būdingų stilių: (rise & fall, smooth, pulse, 

cuban, street, stage) su būdingais ir atpažįstamais judesiais, ritmu, emocija ir charakteriu. 

Žingsniai iš kitų šokių stilių gali būti panaudojami kaip būdingi tam tikrai muzikos 

interpretacijai. Porinių šokių judesiai (susikabinimai) negalimi. Momentinis prisilietimas yra 

leistinas. Choreografinio brėžinio keitimas – privalumas. Apranga atitinka šokio stilių, 

avalynė saugi (skirta šokiams). 

Dalyvio mokestis:  

Linijiniai solo šokėjai (Starter, Newcomer) - 15 Eur. 

Starter Kids 1 šokis - 5 Eur.  

ProTeam, ProAline, Linedance Team - 7 Eur. (Šokantiems linijinių solo rungtyje 4 Eur.) 

 

Planuojamas tvarkaraštis: 

9.00 val. Dalyvių registracijos pradžia. (Registrauojama iki komandinių varžybų pradžios). 

10.00 – 12.00 val. Linijiniai Solo:  Starter, Newcomer, Starter Kids. 

12.30-13.30  val. ProTeam Starter, Proteam Newcomer, ProAline, Linedance Team komandos 

14.00 val. Apdovanojimai. 

Tikslus tvarkaraštis bus skelbiamas po visų dalyvių registracijos! 

 



Dalyvių registracija vyks iki spalio 20 d. el. paštu: neringa.kir@gmail.com nurodant 

Linijini ų solo šokėjams: 

Vardas, pavardė 

Gimimo data 

Adresas 

Telefonas 

El. Paštas 

Divizija (starter, newcomer, starter kids) 

Atstovaujamas klubas, vadovas. 

Pastaba. Vadovai gali registruoti savo šokėjus bendru sąrašu! 

ProAline: 

Atstovaujamas klubas, įmonė. 

Komandos narių vardai ir pavardės, gimimo metai. 

Komandos vadovo vardas, pavardė, telefonas, el. Paštas 

Parodomojo (-ųjų) šokio pavadinimas 

Šokėjų skaičius (be vadovo) 

Komandoms ProTeam, Linedance Team:  

Komandos pavadinimas 

Atstovaujamas klubas, įmonė 

Komandos diviziją (Starter, Newcomer) (tik Proteam komandoms) 

Komandos amžiaus grupė 

Komandos vadovo vardas, pavardė, telefonas, el. Paštas 

Komandos narių vardai ir pavardės, gimimo metai. 

Šokėjų skaičius (be vadovo) 

Registracijas prašome siųsti iki spalio 20 d.!!!   

Registruojantis po nurodytos datos priemoka 5 Eur. 

Dalyvio mokestis šiose varžybose bus mokamas varžybų vietoje, registracijos metu. 

Informacija dėl renginio Neringa Kirklienė tel. 8 698 13428, el. Paštas: 

neringa.kir@gmail.com 

Organizatoriai: 

Lietuvos linijinių šokių federacija 

Lietuvos sportinių šokių federacija 

Neringos Kirklienės šokių mokykla Všį „LINEDANCE“ 

Informacinis tinklapis www.solodance.lt 


