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BCH ĐOÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

*** 

 

           ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Bình Phước, ngày       tháng 11 năm 2016 

 

THỂ LỆ  
Liên hoan các nhóm nhảy đường phố “Vũ điệu tuổi trẻ” 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số65-KH/TĐTN-NT,CN&ĐT ngày 11/11/2016  

của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn) 

 

 1. Đối tượng tham gia:  

Là cán bộ, đoàn viên thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi, đang tham 

gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc các huyện, thị Đoàn và Đoàn 

trực thuộc trên địa bàn tỉnh;Trừ các vũ đoàn, các nhóm nhảy đã đạt các giải cao (từ 

giải Ba trở lên) ở các cuộc thi cấp tỉnh trở lên hoặc những gameshow của các Đài 

phát thanh - truyền hình trong phạm vi cả nước  

2.Số lượng: Không hạn chế số lượng đăng ký tham gia (tuy nhiên thành viên 

trong các đội tham dự phải khác nhau). Khuyến khích 02 nhóm/đơn vị cấp huyện, 

thị và tương đương.  

- Mỗi nhóm dự thi phải đảm bảo từ 04 thành viên trở lên và không quá 15 

thành viên. 

- Thành viên tham gia trình diễn phải thể hiện vũ đạo, không tính thành viên 

chỉ tham gia mang tính tạo hình. 

3. Phong cách và trang phục dự thi:  

- Trang phục đảm bảo đẹp, không phản cảm, phù hợp nội dung trình diễn và 

văn hóa Việt Nam, thực hiện theo Quy chế biểu diễn nghệ thuật của Cục Nghệ 

thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khuyến khích sử dụng áo Thanh 

niên Việt Nam (sao cho phù hợp) trong các tiết mục dự thi. 

- Không sử dụng các đạo cụ sắc nhọn, mang tính bạo lực, có thể gây sát 

thương. 

4. Thời lượng biểu diễn và nhạc nền: 

- Thời gian của tiết mục biểu diễn tối thiểu là 04 phút và tối đa là 07 phút 

(Được tính từ khi có nhịp nhạc đầu tiên cho đến nhịp nhạc cuối cùng). 

- Tiết mục biểu diễn phải được trình diễn trọn vẹn với âm nhạc. Được sử 

dụng với nhạc nền có lời hoặc không lời (khuyến khích nhạc Việt Nam). Phần nhạc 
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nền nếu có lời thì ngôn ngữ phải lành mạnh, trong sáng; không sử dụng các từ ngữ 

văng tục, thiếu lành mạnh, mang tính chất phản động. 

- Mỗi đội tham dự phải tự chuẩn bị nhạc, tự chịu trách nhiệm về phần âm 

nhạc của bài dự thi và cử một người đại diện của đội sẽ phối hợp với bộ phận điều 

chỉnh âm thanh tại Liên hoan đểthực hiện các thao tác bắt đầu và kết thúc phần 

nhạc nền của tiết mục dự thi. 

5. Hình thức tiết mục dự thi: 

- Đối với thể loại nhảy hiện đại: Mỗi nhóm biểu diễn 01 tiết mục (có thể lựa 

chọn một hay nhiều thể loại như rap, hiphop, techno, breakdance, popping, 

krumping... kết hợptrên nềnnhạc theo hình thức vũ khúc tập thể);Tiết mục biểu diễn 

phải có nội dung lành mạnh, thuộc danh mục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch cho phép lưu hành. Khuyến khích các đơn vị sáng tác, cách điệu các điệu nhảy 

có chủ đề, cốt truyện phù hợp với thanh niên; có chủ đề về quê hương đất nước. 

- Đối với thể loại dân vũ: Mỗi nhóm biểu diễn 01 bài dân vũ (đồng diễn) 

trên nền nhạc tự chọn. Các đơn vị có thể sử dụng thêm đạo cụ để hỗ trợ cho bài thi 

của đơn vị mình như: Bông tua, lụa, hoa, cờ, nón… Tiết mục dự thi phải đáp ứng 

các yêu cầu về nghệ thuật, thể hiện sự sáng tạo và thể hiện nội dung đặc trưng của 

múa dân vũ. Đa dạng về chuyển động và có sự kết hợp với âm nhạc. Tất cả các 

chuyển động phải được thực hiện với kỹ thuật và đồng đều. Được phép sử dụng 

ngôn ngữ nói, hô khẩu hiệu. Sử dụng đồng đều toàn bộ không gian và mặt sàn thi 

đấu. 

- Quy định chung: Các tiết mục dự thi phải có động tác phù hợp, ngôn ngữ 

dễ hiểu,hợp với nội dung nhạc nền đã chọn, thể hiện tính tập thể. Ban Tổ chức Liên 

hoan sẽ không chịu trách nhiệm về các tai nạn, thương tích xảy ra do việctrình diễn 

các động tác mang tính nguy hiểm của các đội. 

6. Thang điểm: Tổng số điểm tối đa: 50 điểm, trong đó: 

-Nội dung bài thi (cấu trúc, ý nghĩa và tính nghệ thuật): 10 điểm. 

- Hình thức (tính độc đáo, kỹ thuật và phương thức bố trí không gian, đội 

hình, trình diễn, phối hợp): 25 điểm. 

- Âm nhạc: 05 điểm. 

- Trang phục, đạo cụ biểu diễn: 10 điểm. 

* Điểm trừ: 

- Vi phạm thời gian:  
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+ Quá 01 phút: Trừ 02 điểm. 

+ Quá 02 phút: Trừ 04 điểm. 

+ Quá 03 phút: Trừ 05 điểm. 

- Các động tác mang tính nguy hiểm, không an toàn: Trừ 05 điểm/một động 

tác. 

- Nội dung lời nhạc nền không lành mạnh, trong sáng: Ban Tổ chức Liên 

hoan sẽ không chấm điểm tiết mục đó (đồng nghĩa với việc tiết mục đó sẽ bị loại). 

* Cách tính điểm: Theo đánh giá của Ban Giám khảo, điểm chính thức là 

điểm trung bình của tất cả các Giám khảo. Điểm cuối cùng bằng điểm chính thức 

trừ đi các điểm trừ. 

7. Tổ chức thực hiện: 

- Vòng sơ tuyển: Dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2016 tại Trung tâm hoạt 

động thanh thiếu nhi tỉnh (sẽ có thông báo cụ thể sau)  Ban Tổ chức sẽ chọn ra 15 

đội có tiết mục xuất sắc nhất vào vòng chung kết. 

- Vòng chung kết: Diễn ra vào lúc 19h00’ ngày 29/12/2016 tại Quảng trường 

tỉnh. 15 đội vào vòng chung kết sẽ biểu diễn lại bài dự thi đã tham gia tại vòng sơ 

tuyển.  

Trên đây là thể lệ Liên hoan các nhóm nhảy đường phố “Vũ điệu tuổi trẻ”. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có ý kiến, khiếu nại liên quan đến thể lệ, các đội thi 

phải trao đổi trực tiếp với Ban Tổ chức Liên hoan. Quyết định của Ban Tổ chức 

Liên hoan là quyết định cuối cùng./. 

BAN TỔ CHỨC  


