
        Linijini ų SOLO ir šokių  komandų    festivalis- varžybos 
“LINEDANCE LT VILNIAUS TAURĖ 2018“ 

 

                               Data: 2018 m. kovo 4 d. (sekmadienis) 10.00 val. 

Vieta: Naugarduko g. 76, Lenkų kultūros namai, Vilnius 

Dalyviai: Vaikai, jaunimas, suaugusieji, senjorai. 
 
Klasikini ų linijini ų solo pradedančiųjų lygiai: 
Linijini ų solo: Starter, Newcomer, Starter Kids (pradedantieji vaikai iki 9 m.) 
Pažengusiųjų lygių Novice, Intermediate, Advanced šokius taisykles galite pamatyti čia 
http://solodance.lt/varzybu-sokiai 
http://solodance.lt/taisykles#Klasikiniai linijiniai solo šokiai 
 
Linijini ų solo šokio rungtis yra skirta šokėjams, kurie šoka pavieniui (solo) 

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 m. 

Šokių aprašymai ir 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 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. Newcomer lygio šokėjams (Pasaulinėse reitinginėse varžybose) negalimi rūbai su 

blizgučiais (kristalai, žvyneliai ir pan.) 

Mergaitėms ir moterims privaloma dėvėti pėdkelnes ir klasikines kelnaites. 

2. Dalyvių registracija 

Dalyvių registracija vyks iki vasario 23 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 ir pan.) 

Atstovaujamas klubas, vadovas. 

Pastaba. Vadovai gali registruoti savo šokėjus bendru sąrašu.  

 

Dalyvio mokestį prašome pervesti iki vasario 27 d. : 

Įmonės rekvizitai: 

VŠĮ “LINEDANCE” 

Įmonės kodas: 302492489 

Adresas: Vytenio 55-3, Vilnius 

Sąskaita: LT60 7044 0600 0748 0046 

AB “Seb Bankas” 

Registruojantis po nurodytos datos priemoka 5 Eur.!!! 

 

Pastaba. Dalyviai patys atsako už savo sveikatos būklę renginio metu. Už nepilnamečių dalyvių 

sveikatos būklę ir drausmę atsako lydintys juos žmonės. 

 

Informacija dėl renginio Neringa Kirklienė tel. 8 698 13428, el. Paštas: neringa.kir@gmail.com 

 

Organizatoriai: 

Lietuvos linijinių šokių federacija 

Neringos Kirklienės šokių mokykla Všį „LINEDANCE“ 

Informacinis tinklapis www.solodance.lt 

Facebook:  Lietuvos linijinių šokių federacija 

Partneriai ir rėmėjai: 

Lietuvos sportinių šokių federacija 

United Country Dance Council (UCWDC)  JAV 

 

 

 

 
 


