
 

Konkurso „Lindihopas 2023“ nuostatai 

 

1. Vieta – Sostinės vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius 

2. Data – 2023 m. kovo 25 d.  

3. Konkurso dalyviai – visų lindihopo šokėjų poros ar šokėjų grupės. 

4. Konkurso programa:  

I gr.: 

 12.00 val. – Atvykimas / repeticijos 

 13.00 val. – Orkestras (bendri šokiai) 

 13.10 val. – Konkursiniai šokiai 

 13.30 val. – Apdovanojimai 

 13.40 val. – Jack'n'Jill šokis 

 14.00 val. – Pabaiga 

II ir III gr.: 

 16.00 val. – Atvykimas / repeticijos 

 17.00 val. – Orkestras (bendri šokiai) 

 17.10 val. – Konkursiniai šokiai (II gr.) 

 17.40 val. – Apdovanojimai (II gr.) 

 18.00 val. – Konkursiniai šokiai (III gr.) 

 18.30 val. – Apdovanojimai (III gr.) 

 18.40 val. – Jack'n'Jill šokis 

 19.00 val. – Pabaiga 

Šokėjų kategorijos: 

I  gr.     12.00–14.00             6–10 m. Teisėjai visus šokėjus 

apdovanoja diplomais ir 

medaliais. 

II  gr.    16.00–19.00             11–14 m. Įteikiamos I,II,III vietos taurės ir 

medaliai. 



 

III  gr.   16.00–19.00             15–18 m. Įteikiamos I,II,III vietos taurės ir 

medaliai. 

 

Tarp kategorijų pasirodys renginio svečiai: muzikantai ir šokėjai. 

16.10–16.40 Renginio pabaigoje tradicinis "Jack'n'Jill" konkursas (bendras visų dalyvių ir žiūrovų 

šokimas su užduotimis). 

5. Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, turi užsiregistruoti šioje nuorodoje iki 2023 m. vasario  23 d. 

(visi registracijoje pateikti duomenys bus naudojami tik konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais). 

Registracija dalyvauti konkurse yra laikoma Dalyvio ir Sostinės vaikų ir jaunimo centro susitarimu dėl 

šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi. Konkurso metu padaryta vaizdinė medžiaga bus 

naudojama konkurso viešinimo tikslais ir Sostinės vaikų ir jaunimo centro socialinių tinklų kanaluose. 

 

 

6. Konkurso dalyvius vertins komisija, sudaryta iš įvairių šokio krypčių profesionalių šokėjų bei 

choreografų. Vertinimas – viešas. Komisija vertins pagrindinius šokio kompozicijos elementus: 

choreografiją, atlikimą, emociją.  

Choreografija 

Atlikimas Emocija 

Bendras 

vaizdas  

Grupės 

judėjimas 
Muzikalumas Energija 

Scenos erdvės 

išnaudojimas; 

Judesių kryptys ir 

lygiai; efektyvus, 

dinamiškas ir 

harmoningas įvairių 

šokio stilių 

panaudojimas;  

Naujų technologijų ar 

inovatyvių sprendimų 

pritaikymas. 

Vienybė, 

lygiavimas, 

sinchronišk

umas, 

kostiumai, 

rekvizitas. 

Komandinis 

darbas, 

bendravimas 

tarpusavyje ir su 

žiūrovu, 

balansas tarp 

grupės ir 

individualių 

pasirodymų. 

Ritmo pojūtis, 

pasirinktos 

muzikos 

suvokimas (ar 

muzika papildo 

judesį ir atitinka 

pasirinktą šokio 

stilių). 

 

Bendra grupės 

energija, 

pasitenkinimo 

jausmas, veido 

išraiška, elgesys 

tiek scenoje, tiek 

palaikant kitų 

dalyvių 

pasirodymus. 

 

7. Vertinimo komisija išrinks tris prizinių vietų nugalėtojus II ir III amžiaus kategorijose, kuriems bus 

https://svjc.lt/renginys/konkursas-lindihopas-2023/


 

įteiktos konkurso taurės ir diplomai. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti medaliais.   

8. Dalyvio bilietas:  

 5 Eur / vienam šokėjui (I gr.) 

 9 Eur / vienam šokėjui (II ir III gr.) 

9. Dalyvio bilietą galima įsigyti internetu arba Sostinės vaikų ir jaunimo centro Informaciniame centre.  

10. Žiūrovų skaičius ribojamas. 

 

Daugiau informacijos apie konkursą: 

El. paštas: swingdaiva@gmail.com 

https://svjc.lt/renginys/konkursas-lindihopas-2023/
mailto:swingdaiva@gmail.com

