sezon 2016/2017
TANIEC KRÓTKI (Short Dance)
WYTYCZNE I WYMAGANIA
1.

Wymagania i ograniczenia

Przepis 709 paragraf 1
Taniec Krótki (Short Dance) przedstawia kompozycję odzwierciedlającą charakter wyznaczonego rytmu tanecznego i/lub tematu wyznaczonego
przez Komisję Techniczną Tańców na Lodzie na sezon 2016/17.
Taniec Krótki musi:
a) odzwierciedlać charakter wskazanego rytmu tanecznego i/lub tematu.
b) być wykonany na lodzie za pomocą umiejętności łyżwiarskich, na poślizgu i zastosowaniem krawędzi
c) być zintegrowany z kompozycją muzyczną.
d) Taniec zawiera elementy wyznaczone przez Komisję Techniczną Tańców na Lodzie (elementy te zostały wymienione poniżej w
komunikacie nr 2).
e) Koncepcja i choreografia musi stanowić kompozycję tańca z wyznaczonymi elementami. Koncepcja i choreografia powinna stanowić
zespolony taniec. Rytm (lub grupa rytmów) i/lub temat/y tak samo jak wymogi techniczne dla programów Juniorów i Seniorów wraz z
wybranymi elemnetami bedą ogłoszone przez Komisję Techniczną Tańców na Lodzie i ogłoszone w Komunikacie ISU.
f)

Czas trwania Tańca Krótkiego (Short Dance) 2 minuty 50 sekund, plus/minus 10 sekund.

g) Muzyka do Tańca Krótkiego (włączając muzykę dla wskazanego Tańca Obowiązkowego) wybierana jest przez parę. Muzyka wokalna
jest dozwolona .
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Muzyka musi być odpowiednia do tańca na lodzie ale jednoczesnie odpowiednia dla dyscypliny sportowej i musi posiadać nastepujące
cechy:
• Wyraźne rytmiczne uderzenie . Muzyczny wstęp do Tańca Krótkiego może być bez wyraźnego rytmicznego uderzenia lub melodii przez
maksimum 10 sekund na początku programu.
• Musi być wybrana zgodnie z wyznaczonymi rytmami.
• Musi być wybrana zgodnie z wyznaczonym tempem.
• Jeśli muzyka będzie o niewłaściwym tempie lub rytmie bedzie to karane poprzez odjęcie punktów ( patrz przepis 353, paragraf 1.n)
• Para zobowązana jest wprowadzic nazwę/tytuł wybranego utworu wraz z rytmem/temetem programu dla informacji Sdziego Głównego i
Sedziów oceny.
• Rysunek musi być generalnie w stałym kierunku i nie może przecinać środkowej osi lodowiska za wyjątkiem jednego razu na końcach
lodowiska (nie dalej jak 20 metrów od krótkiej bandy). Pętle w każdym kierunku są dozwolone pod warunkiem, że nie przecinają
centralnej osi podłużnej lodowiska.
Wyjątek od tej reguły na sezon 2016/17 stanowią:
• przecięcie podłużnej osi lodowiska podczas wykonywania Obowiązkowej Sekwencji Kroków bez trzymania się po przekątnej, po Kole
lub po środkowej osi lodowiska.
• wykonanie Obowiązkowej Sekwencji Kroków bez trzymania się po Kole w kierunku wskazówek zegara.
• wykonanie jednej pętli z możliwością przecięcia środkowej osi lodowiska w celu połączenia dwóch Sekwencji Blues’a w Juniorskim
Tańcu Krótkim.
• wykonanie jednego łuku z możliwością przecięcia środkowej osi lodowiska w czasie wykonywania Kreatywna Sekwencji Kroków
(Partial Step Sequence) w Seniorskim Tańcu Krótkim.
• Wszystkie kroki taneczne, obroty, rotacje i zmiany pozycji są dozwolone pod warunkiem, że są zgodnie z rytmem. Trudność,
oryginalność, różnorodność i pomysłowość jest wymagana od obojga łyżwiarzy.
• Nie ma ograniczeń w pozycjach tanecznych (lub ich wariacjach). Pozycja „Ręka w Rękę” z pełnym wyprostem ramion jest dozwolona
pod warunkiem, że jest utrzymana w charakterze wybranego rytmu, ale nie moze byc wykonywana nadmiernie.
• Partnerzy mogą jechać oddzielnie jedynie w celu zmiany pozycji (nie dłużej niż jeden takt muzyczny), podczas wykonywania
obowiazkowych elementów. Odległość między partnerami nie może być większa niż na odległość dwóch wyprostowanych ramion.
Rozdzielenie na początku i/lub na końcu programu mogą trwać do 10 sekund bez ograniczenia odległości między łyżwiarzami.
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• Po uruchomieniu czasu od pierwszego ruchu, para może pozostać w jednym miejscu nie dłużej niż 10 sekund (nawet jeśli prezentuje
dodatkowe zatrzymanie, które jest dozwolone). Podczas Programu Krótkiego dozwolone są dwa pełne zatrzymania (czas zatrzymania nie
może być dłuższy niż 5 sekund każde) lub jedno do 10 sekund.) W trakcie dodatkowych zatrzymań może być zastosowana każda
choreografia odpowiednia do wybranej muzyki (włączając rozdzielenia nie większe niż na odległość 2 wyciągniętych ramion).
• Program powinien być ułożony w oparciu o dobrą technikę jazdy na łyżwach, a nie o elementy takie jak ślizgi na kolanach, czy kroczki
na ząbkach, które powinny być raczej używane tylko dla podkreślenie charakteru programu, podkreślenia wybranej muzyki i niuansów
tańca. Program powinien być ułożony we wszytkich kirunkach lodowiska , nie tylko w oparciu na stronę komisji sedziowskiej.
• Dotykanie/opieranie się o lód rękoma jest niedozwolone.
-W sezonie 2016/17 jednym z rytmów w tańcu krótkim Juniorów i Seniorów jest Hip-Hop. Dotykanie lodu rękoma, jako element
choreograficzny jest dozwolone, jesli para jedzie do wymienionego rytmu i nie jest to uznane za upadek
§

Klęczenie i ślizganie na dwóch kolanach lub siedzenie na lodzie jest niedozwolone, jeśli się to zdarzy, wówczas będzie uznane za upadek i
zostanie zastosowane odpowiednie odjęcie przez Komisje Techniczną.

2. Sezon 2016/17
Rytmy dla Juniorów i Seniorów:
Blues plus jeden lub więcej z następujących rytmów: Swing, Hip Hop
A. Wymagane elementy obowiązkowe na sezon 2016/17:
Kompozycja Tańca Krótkiego na sezon 2016/17 powinna zawierać w sumie 5 wymaganych elementów:
• 2 wymagane elementy z części Tańca Obowiązkowego:
- Juniorzy – 2 sekwencje Blues’a wykonane jedna po drugiej lub oddzielnie. Pierwszy krok każdej Sekwencji po przeciwnych
stronach lodowiska.
- Seniorzy – 1 Sekcja (część) Midnight Blues kroki od #5-14 i jedna Kreatywna Sekwencja Kroków ( Partial Step SequencePSt) wykonywana w pozycjach tanecznych
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• Pozostałe Elementy w części kreatywnej:
• Jedno (1) krótkie podnoszenie (do 7 sekund)
• Jedna (1) Sekwencja Twizzli Sekwencyjnych*
§ Sekwencja kroków:
• Juniorzy - Jedna (1) Sekwencja kroków w rozdzieleniu po prostej, po przekątnej lub po kole**
• Seniorzy- Jedna (1) Kreatywna Sekwencja kroków (PSt) w trzymaniu ***
- Jedna (1) Sekwencja kroków w rozdzieleniu po prostej, po przekątnej lub po kole**
*Sekwencja Twizzli Sekwencyjnych (dwa twizzle wykonane równocześnie z co najwyżej jednym krokiem pomiędzy nimi). Sekwencja
Twizzli może być wykonana w każdym miejscu programu za wyjątkiem obowiązkowej Sekwencji kroków.
** Kroki i obroty mogą być wykonane w odbiciu lustrzanym i/lub równoległe. Partnerzy mogą przecinać wzajemnie oś kroków
(zamieniać się miejscami) i mogą zmieniać ustawienie ze zwierciadlanej (odbicie lustrzane) na równoległą. Partnerzy powinni pozostać
jak najbliżej siebie, ale nie dotykać się. Odległość między łyżwiarzami nie może być większa niż na dwa wyciągnięte ramiona.
Sekwencja Kroków bez trzymania musi być wykonywana w rytmie Swing lub Hip Hop.
***Kreatywna Sekwencja Kroków (PSt) musi być wykonywana w tym samym tempie co Taniec obowiązkowy Midnight Blues.
- Kreatywna Sekwencja Kroków musi być wykonywana w rytmie Blues’a. Jeśli będzie wykonana do innego rytmu to Sędziowie
i Sędzia Główny muszą odjąć (naciskając przycisk )‘Naruszenie wymagań muzycznych”.
-

Kreatywna Sekwencja Kroków (PSt) musi być wykonywana do tego samego utworu i w tym samym tempie co Taniec
obowiązkowy Midnight Blues. Jeśli to nie nastąpi - Sędzia Główny musi odjąć naciskając przycisk ‘Naruszenie tempa”.

-

Jeśli Pozycja Ręka w Rękę jest utrzymana na wyciągnięte ręce to sędziowie muszą obniżyć GOE o 1.

- Partnerzy muszą być w kontakcie ciągłym (również podczas Twizzli i zmian pozycji). Jeśli to nie nastąpi to Panel
Techniczny obniży poziom (level) o 1 ( nie ma odjęcia u sędziów).
-

Zatrzymania i pętle są niedozwolone. Jeśli to nastąpi Sędziowie obniżą GOE o 2 stopnie za każdy niedozwolony element.
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-

W czasie Kreatywnej Sekwencji Kroków, wymaganego rysunku Tańca Krótkiego środkowa oś nie może być przekroczona za
wyjątkiem jednego razu na końcach lodowiska (nie dalej jak 20 metrów od krótkiej bandy) i Jeśli nastąpi Sędziowie muszą
odjąć nacisnąć przycisk ‘Naruszenie ograniczeń choreograficznych”. Uwaga: Wykonanie jednego łuku (lobe) przecinając
oś w trakcie Kreatywnej Sekwencji Kroków (PSt) nie jest powyższym naruszeniem.

B. Taniec Obowiązkowy jako element Tańca Krótkiego (Pattern Dance Element).
Juniorzy – Blues
Opis: rysunki tańca są włączone do ISU Handbook 2003.
Taniec Obowiązkowy Blues musi być wykonany do rytmu Blues’a , 22 takty o 4 uderzeniach na minutę lub 88 taktów na minutę,
plus/minus 2 takty na minutę i ta muzyka musi mieć stałe tempo. Natomiast Sekwencja Kroków bez trzymania musi być wykonywana w
rytmie Swing lub Hip Hop.
Opis rytmów Blues’a i Swing znajduje się w “ISU Ice Dance Music Rhythms Booklet 1995”. ( Rytmy Swingowe mogą być różne, będą
akceptowane)
Dwie sekwencje Blues’a mogą być wykonywane jedna po drugiej lub osobno. Krok nr 1 każdej sekwencji Tańca Obowiązkowego musi być
wykonywany po przeciwnych stronach lodowiska.
-Pierwszy krok Blues’a musi sie zaczynać na pierwszy takt frazy.
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a) Seniorzy - Midnight Blues
Midnight Blues musi być wykonany do rytmu Blues’a , 22 takty o 4 uderzeniach na minutę lub 88 taktów na minutę, plus/minus 2 takty na
minutę i ta muzyka musi mieć stałe tempo.
1 Sekcja Midnight Blues kroki od #5-14
Krok # 5 jest pierszym krokiem tańca obowiazkowego, natomiast krok #14 jest ostatnim wymaganym krokiem tańca obowiazkowego.
Początkowe kroki muszą być usytuowane po przeciwnej stronie lodowiska w stosunku do sędziów, zaczynając Midnight Blues od kroku #5.
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STRÓJ: Wyjaśnienia do przepisu 501.
We wszystkich zawodach Mistrzowskich ISU i zawodach międzynarodowy, ubranie musi być skromne, dostojne i stosowne do sportowego
charakteru a nie krzykliwe i teatralne. Jednocześnie strój powinien oddawać charakter wybranej muzyki.
a) Panie muszą nosić spódnicę- spódnica musi obejmować całą talię; jednakże mogą być rozcięcia w spódnicy na jednej albo obu stronach od
wysokości talii. Ubiór pań nie może dawać efektu nadmiernej nagości, który jest nieadekwatny do sportowej rywalizacji-większość górnej części
ciała musi być zakryta. Panowie muszą nosić długie spodnie: trykoty, rajstopy są zabronione, kostium nie może być bez rękawów. Ilości użytego
materiału i ozdób nie mogą powodować, ze linia ciała partnerki i partnera jest niewidoczna.
b) Akcesoria i rekwizyty są niedozwolone;
c) Ozdoby na strojach muszą być stabilnie przymocowane. Jeśli ozdoba albo część stroju albo ozdoby włosów takie jak kwiaty, opaski na czoło,
wstążki, etc (również takie , które są częścią stroju), spadną na lód podczas występu, sędzia główny zastosuje odpowiednie odjęcie (1.0)
Uwaga: W sezonie 2016/17 panie mogą występować w spodniach lub szortach jeśli taki strój jest odpowiedni dla wybranego rytmu.
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