


Global Dance Open е международно танцово състезание. 
Танцьори и танцови школи от всички страни могат да вземат 
участие в квалификации на живо или онлайн за възможността 
да представят своята държава на големите финали.  
 
Финалите за 2023 ще се проведат в Авила, Испания от 19.07 
до 22.07, 2023 год. 




КАНИМ ВИ!

Вълнуваме се да обявим, че тази година ще се проведат 
първите квалификации на живо в България за Global Dance 
Open.


Дати на квалификациите: 29.04 - 30.04, 2023 

Начало на регистрация: 15.01.2023 год. (ОТВОРЕНА)

Място на провеждане: American English Academy; ул. Орлова 
круша 1, 1151 София, България 




Ако обичаш да танцуваш, ако всеки път, в който стъпиш на 
сцена е сякаш политаш от щастие, ако времето прекарано с 
танцуващи приятели ти е любимо, ако харесваш 
предизвикателствата и вдъхновяващи приключения…


Чакаме те с нетърпение! 


Global Dance Open кани всички танцуващи, малки и големи, 
начинаещи и напреднали, да бъдат част от това вълнуващо 
събитие. Всички ще имат възможността да се изявят и 
състезават пред квалифицирани съдии и жива публика. 







Ние работим с лидери в танцовата индустрията и институции, 
за да създадем състезание от най-висок ранк във всички 
танцови стилове. 

В последните финали, на формата се присъдиха над €250000 в 
международни стипендии за обучение и договри с танцови 
трупи, на участници избрани от международният съдийски 
панел. 


Global Dance Open е събитие, което не бихте искали да 
пропуснете.  

Нашата мисия е да бъдем лидер в предоставянето на равни 
възможности и поле за изява и развитие за всички танцови 
стилове и всички танцьори по света. 


• Международни стипендии за обучение 

• Купи и медали 

• Водещи в брашна съдии от 18 държави 

• Различно място на провеждане на финалите всяка година  



Как да взема участие? 

 
1) Класирай се в квалификациите за твоята държава. В 
квалификацията на всяка държава, първите 5 места във всеки 
стил и възрастова категория (минимален брой точки: 70) 
получават квота за финалите. 


През 2023 година квалификациите за България ще се 
състоят на живо, на 29.04 и 30.04 в София. 

2) Представи България на грандиозните финали. Тази година 
те ще се проведат от 19.07 до 22.07 в Авила, Испания. 


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 2022/23 

За да вземат участие във финалите, всички танцьори трябва 
първо да се класират на квалификацията провеждана от 
тяхната държава през 2022/23.


Global Dance Open се организира от Ultimate Dance Productions 
Ltd, регистрирана във Великобритания.


Неспазването на правилата на GDO може да доведе до 
дисквалификация от състезанието. Тези правила може да се 
различават от такива на други състезания, затова, моля, 
прочетете внимателно.


1. УЧАСТИЕ 

• Танцьори от всички националности могат да вземат участие;

• Танцьорите могат да се състезават от името на танцово 
студио/ училище или да се състезават като независими 
участници;


• Всички танцьори трябва да се класират на национална 
квалификация или онлайн квалификация;


• До състезанието се допускат аматьори, пред-
професионалисти и професионални танцьори.




2. ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ  

• Petite: 4-6 години

• Mini: 7-9 години

• Junior: 10-13 години

• Intermediate: 14-16 години

• Senior: 17-29 години


Възрастта на участниците се счита от 01.01. 2023 г. 


В дует/трио/групи най-големият по възраст състезател 
определя възрастовата категория.


GDO запазва правото си да изиска проверка на възрастта на 
всеки участник на полуфиналите или финалите. 


3. СТИЛОВЕ 
 

• Класически балет (репертоар и неокласически)

• Съвременен

• Джаз

• Акробатик денс

• Характерно 

• Лирикъл

• Хип-хоп

• Шоу-денс

• Степ

• Мюзикъл (песен и танц)


4. ВРЕМЕТРАЕНЕ 
 

• СОЛО: 2 мин. 30 сек. 

• ДУЕТ/ ТРИО: 2 мин. 45 сек.

• ГРУПА (4-10): 3 мин. 30 сек.

• ФОРМАЦИЯ (11 +): 4 мин. 45 сек.

• PAS DE DEUX: 6 мин. (Entrée + Coda/Adagio)




Музиката може да надвишава 10 секунди над посочения лимит 
без наказание. По-дълга музика няма да бъде приета в 
системата. 

5. КВАЛИФИКАЦИЯ 

• Всички хореографии трябва да се класират на национална 
квалификация или онлайн квалификация;


• Първите 5 места във всеки стил и възрастова категория 
(минимален брой точки: 70) ще се класират да представят 
страната си на финала.


• В случай на равенство в квалификацията, и двете 
хореографии получават квота. 


• Участниците могат да се състезават повече от веднъж в 
категория на квалификациите, но само хореографията с най-
висок резултат ще бъде допусната до финалите.  
 
6. РЕГИСТРАЦИЯ


• Регистрациите трябва да бъдат направени през нашия сайт 
(www.globaldanceopen.com)


• Участниците са отговорни да се уверят, че всички имена на 
танцьори и танца са изписани правилно. 


• Ръководителите са отговорни да гарантират, че цялата 
предоставена информация е правилна (юридически имена и 
дата на раждане).


7. МУЗИКА 

• Музиката не може да съдържа нецензурни или обидни думи 
на който и да е език.


• Псувни/обиден език ще доведе до предупреждение и 
отнемане на 2 точки полуфиналите и незабавна 
дисквалификация на финалите.


• Музиката трябва да бъде изпратена през онлайн 
платформата.


• Ръководителите трябва да имат USB копие на всички музики 
на танците участващи в състезанието. 




8. ПАЛЦИ 
    

• Танцьорите трябва да са навършили 12 години, за да играят 
на палци. 


• Танцьорите във възрастовите категории Intermediate и Senior 
трябва да играят репертоар на палци. 


9. ДЕКОРИ 

• Разрешени са общи декори;

• Без опасни реквизити (мечове, огън и др.);

• Без живи животни;

• Без балони с хелий;

• Реквизитът трябва да се изнася от състезателите на и от 
сцената, с изключение на възрастовите категории Petite и 
Мini;


• Изнасянето и подготовката на декори на сцената трябва да 
става за по-малко от 30 секунди;


• Реквизитите трябва да бъдат поставени на сцената и 
премахнати в края на хореографията.


10. ХОРЕОГРАФИЯ 

• Танцьорите не могат да променят музиката или 
хореографията между плейофите и полуфиналите;


• Хореографиите не могат да се повтарят в 2 последователни 
години;


• Танцьорите в стил Балар трябва да изпълняват СЪЩАТА 
вариация, избрана за  квалификациите (промяна на 
вариацията подлежи на незабавна дисквалификация);


• Солистите могат да се състезават с неограничен брой сола, 
но само веднъж в категория.


11. ЕЛИТ И НАПРЕДНАЛИ 

• Категориите Балет Репертоар и Съвременен танц ще бъдат 
разделени на 2 части за финала: 




• ЕЛИТ: Тези, които показват изключителен потенциал и 
високи постижения в тези стилове (автоматично попадат в 
ЕЛИТ категория, ако получат над 90 точки на 
квалификацията или покана от съдиите);


• НАПРЕДНАЛИ: Танцьори на високо ниво, но не съвсем 
подходящи за по-горната категория;


• Взетите решения са окончателни и не подлежат на 
обжалване. 

12. РЕЗЕРВИ  

• 30% от танцьорите в една група могат да бъдат заменени 
между квалификацията и финала;


• 50% от танцьорите в дует/ трио могат да бъдат заменени 
между квалификацията и финала;


• Разрешено е добавянето на танцьори към групите между 
квалификацията и финала;


• Всички промени трябва да бъдат съобщавани на 
Централният офис: info@globaldanceopen.com.


13. КОСТЮМИ 

• Всички костюми трябва да подчертават характера на танца;

• Костюмите ТРЯБВА да отговарят на възрастта;

• Външният вид е важен и е включен в оценката;

• Костюмите могат да се променят между квалификациите и 
финала.


14. БАЛЕТНИ ВАРИАЦИИ  

• Mini Соло Балет (свободни или адаптирани вариации): 4-9 
години


• Junior Соло Балет (свободни вариации или неокласически) 
туфли: 10-13 години


• Junior Соло Балет Репертоар (туфли): 10-13 години
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• Junior Соло Балет Репертоар (Палци): 12-13 години

• Intermediate Соло Балет Репертоар: 14-16 години

• Intermediate Соло Балет (свободни вариации или 
неокласически): 14-16 години


• Senior Соло Балет Репертоар: 17-26 години

Senior Соло Балет Репертоар (свободни вариации или 
неокласически): 17-26 години


СПИСЪК 2022/23 
 
MINI СОЛО БАЛЕТ  

• Coppelia(A. St. Leon) 1st Act Variation

• Don Quixote(M. Petipa)Cupid Variation

• Fairy Doll(S. Legat)

• Flower Festival at Genzano(A.Bournonville)Pas de Deux Variations

• Giselle (J. Perrot, J.Coralli) Peasant Pas de Deux Variations

• Harlequinade (M. Petipa)Pas De Deux Variations

• La Bayadere(M. Petipa)Three Shade Variations

• La Fille MalGardee (B. Nijinska, D. Romanoff)Pas de Deux 
Variations

• Le Corsaire(M. Petipa) Odalisque Variations

• Paquita(M. Petipa)All Variations

• Raymonda(M. Petipa)All Variations

• Swan Lake(M. Petipa,L. Ivanov) Pas de Trois Variations

• The Flames ofParis (V.Vainonen)Pas de Deux Variations

• The Sleeping Beauty(M. Petipa)Variations of Fairies, Blue Bird Pas 
de

Deux Variations


JUNIOR СОЛО БАЛЕТ РЕПЕРТОАР


• Coppelia(A. St. Leon) Pas de Deux and all Variations

• Diana & Acteon (A.Vaganova)Pas de Deux and Variations

• Don Quixote(M. Petipa)Pas de Deux and all Variations

• Fairy Doll(S. Legat)

• Flower Festivalat Genzano(A.Bournonville)Pas de Deux and all 
Variations




• Giselle (J. Perrot, J.Coralli)Variation of Giselle,Act I Peasant Pas 
de Deux

and Variations, Pas de Deux Variations from Act II

• Harlequinade (M. Petipa)Pas De Deux and Variations

• La Bayadere(M. Petipa)Three Shade Variations, ActIII; Gamzatti 
Variation,

Pas de Deux and Variations,Bronze Idol, Nikia Variation, Gamzatti 
Temple

Variation(Choreography-N.Makarova)

• La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations

• La Fille MalGardee (B. Nijinska, D. Romanoff)Pas de Deux and all

Variations

• La Sylphide (A. Bournonville) Pas de Deux and all Variations

• Laurencia (V.Chabukiani)

• LeCorsaire(M.Petipa)Pas d’Esclave and Variations, Odalisque 
Variations,

Jardin Anime, Medora Variation, Act III Pas de Deux and Variations

• Les Sylphides/Chopiniana(M. Fokine) Male and Female Mazurkas, 
Waltz #

7 and Waltz # 11, Prelude

• Napoli(A.Bournonville)Pas de Six and all Variations

• Paquita(M. Petipa)AllVariations, Act 2 Pas de Trois 1st variation
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• Raymonda(M. Petipa)All Variations

• Satanella(M.Petipa) Pas de Deux and Variations

• Swan Lake(M. Petipa,L. Ivanov) Pas de Trois and Variations, 
Odette’s

Variation, Act II

• The Flames of Paris (V.Vainonen)Pas de Deux and Variations

• The Nutcracker(V.Vainonen)Pas de Deux and Variations

• The Sleeping Beauty(M.Petipa) Variations of Fairies, Aurora 
Variations

from Act I and Act II, Blue Bird Pas de Deux and 
Variations,Wedding Pas

de Deux and Variations,Lilac Fairy

• The Cavalry Halt(M. Petipa)Pas de Deux and all Variations

• The Talisman(M. Petipa)Pas de Deux and all Variations




INTERMEIDATE & SENIOR СОЛО БАЛЕТ РЕПЕРТОАР


• Coppelia(A. St. Leon) Pas de Deux and all Variations

• Diana & Acteon Pas De Deux from Esmeralda (A.Vaganova)Pas de 
Deux

and Variations

• Esmeralda Variation of Esmeralda. Act II. Choreography: 
N.Berezov H.

Levenshold. “La Sylphide”. Variation of Sylphide, Act II.

• Don Quixote(M. Petipa)Pas de Deux and all Variations

• Fairy Doll(S. Legat)

• Flower Festival at Genzano(A.Bournonville)Pas de Deux and all 
Variations

• Giselle (J. Perrot, J.Coralli)Variation of Giselle,Act I Peasant Pas 
de Deux,

Pas de Deux Variation from Act II

• Grand Pas Classique (V.Gsovsky) Pas de Deux and all Variations

• Harlequinade (M. Petipa)Pas De Deux and Variations

• La Bayadere(M. Petipa)Three Shade Variations,ActIII; Gamzatti 
Variation,

Pas de Deux and Variations, BronzeIdol, *Nikia Variation Gamzatti 
Temple

Variation- not permitted* (Choreography-N.Makarova)

• La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations

• La Fille MalGardee (B. Nijinska, D. Romanoff)Pas de Deux and all

Variations

• La Sylphide (A. Bournonville) Pas de Deux and all Variations

• Laurencia (V.Chabukiani)

• Le Corsaire(M. Petipa) Pas d’Esclave and Variations, Odalisque 
Variations,

Jardin Anime, Medora Variation, ActIII Pas de Deux and Variations

• Les Sylphides/Chopiniana (M. Fokine) Male and Female 
Mazurkas,Waltz#

7 and Waltz# 11,Prelude

• Napoli (A.Bournonville) Pas de Six and all Variations

• Paquita (M. Petipa) All Variations

• Pharaoh’s Daughter (P.LaCotte) All Variations

• Raymonda (M. Petipa) All Variations

• Satanella (M.Petipa) Pas de Deux and Variations




• Swan Lake (M. Petipa,L. Ivanov) Pas de Trois and Variations, 
Odette’s

Variation, ActII Black Swan Pas de Deux and Variations

• The Flames of Paris (V.Vainonen) Pas de Deux and Variations

• The Nutcracker Suite(V.Vainonen) Pas de Deux and Variations
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• The Sleeping Beauty (M.Petipa) Variations of Fairies, Aurora 
Variations from Act I and Act II, Blue Bird Pas de Deux and 
Variations, Wedding Pas de Deux and Variations,Prince Desiré Act 
III

• The Cavalry Halt (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations

• The Flower Festival in Genzano Pas de deux

• The Talisman (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations

• WalpurgisNacht (L. Lavrovsky) Pas de Deux and Variations.

 

15. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МОМИЧЕТА/ МОМЧЕТА   

Следните категории са разделени на момичета и момчета:


• Балет (свободни вариации или репертоар)

• Съвременен

• Джаз


16. МЮЗИКЪЛ 

• Микрофонът не трябва да съдържа вокали. Беквокали ще 
доведат до незабавна дисквалификация; 


• Участниците ще могат да избират между слушалки или 
ръчен микрофон. Всички солисти и дуети/триа трябва да 
носят формуляр на микрофона. Ще бъдат разрешени 3 
слушалки/микрофона за всяка група. 
 
 
17. СРОКОВЕ


• Записи, изпратени след крайната дата, подлежат на такса за 
закъснение в размер на 10%;




• Плащането трябва да се извърши заедно с регистрациите.


18. СЪДИИ 

• Съдийската комисия ще състои от трима или повече съдии, 
високо признати в танцовата общност;


• Съдиите са напълно независими от което и да е конкурентно 
училище;


• Решението на съдиите е окончателно и не подлежи на 
обжалване. 


19. СИСТЕМА ЗА ТОЧКУВАНЕ  
 
Техника: 40 точки; 
Хореография: 20 точки; 
Художествена интерпретация и музикалност: 20 точки; 
Качество на изпълнение: 20 точки; 

• Необходими са минимум 70 точки, за получаване на квота;

• 75 точки са необходими за получаване на 3-то място (бронз);

• 80 точки са необходими за второ място (сребро);

• 85 точки са необходими за получаване на 1-во място (злато); 
 
НАГРАДИТЕ СЕ БАЗИРАТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. Ако няма 
участник който е съберал 85 точки, 1-во място няма да бъде 
присъдено.


20. СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ 

• Стипендиите ще бъдат избрани и присъдени от нашите 
съдии;


• Стипендиите не се основават на класирането и медалите, а 
се дават по преценка на съдиите. 
 

21. ВИРТУАЛНО И ЖИВО УЧАСТИЕ 



• Държави, които нямат квалификация на живо, могат да се 
състезават виртуално на една от датите за виртуални 
квалификации;


• За държави с квалификации на живо всички танцьори 
трябва да присъстват на квалификациите на живо, за да 
получат квоти за финалите;


• Единствените изключения за квалификациите на живо са в 
случай на заболяване или нараняване. Танцьорите могат да 
изпратят видеоклип (с дата и час в рамките на един месец 
след събитието) и да предоставят достатъчно доказателства 
за невъзможност за присъствие на живо (лекарска бележка 
и др.);


• ФИНАЛ: Разрешено е виртуално участие, но ние силно 
препоръчваме участие на живо;


• Виртуалното участие е разрешено във всички стилове и 
категории;


• Награждаването на категориите ще бъде отделно за 
участниците на живо и тези онлайн (напр. 1-во, 2-ро, 3-то за 
участниците на живо и 1-во, 2-ро, 3-то за участниците 
онлайн).


22. ЗАСТРАХОВКА 

• Ultimate Dance Productions не носи отговорност за 
наранявания, претърпени от отделни лица, включително 
танцьори, учители или членове на публиката в театъра, зад 
кулисите, на сцената или на територията на залата, в която 
се провежда събитието.


• Отговорност на всяка школа е да носят сговорност за 
необходими застраховка(и) на своите ученици, за да 
посещават събития на GDO. 
 

23. ЧЛЕНСТВО 

• Всички танцьори трябва да имат валидно годишно членство, 
за да участват във всяко събитие на GDO.


• Членството е €10 на танцьор на година. 



24. ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ 

• GDO не носи отговорност за разходите за пътуване и 
настаняване във връзка с финалите. Global Dance Open не 
може да помогне при организирането на кандидатстване за 
виза, отговорност на танцовото училище/родителя е да 
организира това, ако е необходимо.


• GDO няма да носи отговорност пред родител или друг член, 
учител, ученик, състезател или която и да е друга страна 
(Трета страна) за каквито и да е загуби, които могат да бъдат 
понесени в резултат на настъпването на събитие или 
поредица от събития (включително, но не се ограничава до 
стихийни бедствия, правителствена намеса или 
предупреждение срещу организирани социални събирания 
или спортни събития, политически вълнения, война или 
заплаха от война, бунтове, граждански вълнения, затваряне 
на летище или пристанище, природно бедствие, пожарна 
епидемия или пандемия), водещи до: невъзможността или 
нежеланието на третата страна да пътува/ присъства на 
събитието или отлагането или отмяната на събитието от 
GDO 

25. ВРЪЩАНЕ И АНУЛИРАНЕ 

•  GDO няма политика на връщане. 

• Няма да се възстановяват суми на танцови школи за отмяна 
на участието. Когато заплащате такса участие към GDO, вие 
потвърждавате, че сте прочели нашите правила и разбирате, 
че нямаме политика за връщане. 


26. РАЗРЕШЕНИЯ 
 

• Хореографи, учители и изпълнители автоматично дават 

разрешение на Global Dance Open & Ultimate Dance 
Productions Ltd да използва техните снимки за рекламни 
цели, включително реклами, социални медии и т.н. във 
връзка с промоционални кампании. 


• Регистрирайки се и участвайки в събитие на GDO, вие се 
съгласявате с нашите правила и се съгласявате да ни 
позволите да ви изпращаме имейли относно записвания, 



правила, графици и други, свързани с участието ви в 
събитие на GDO. 


• GDO запазва правото си на промени в общите правила и 
условия, дати, локации и други. 


ТАКСИ УЧАСТИЕ (БЪЛГАРСКА КВАЛИФИКАЦИЯ) 

• СОЛО: €25

• ДУЕТ/ ТРИО: €20

• ГРУПА/ ФОРМАЦИЯ: €15


• ЧЛЕНСТВО за всеки танцьор: €10


• ПУБЛИКА ВХОД: 10 лв./ ден 



