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Stiluri de dans, divizii & categorii 

 

În postura de competitor, este foarte importantă înțelegerea regulamentului competiției. 

 
Organizația World Latin Dance Cup are toate drepturile asupra regulilor și desfășurării evenimentului.  

 
Aici descriem Stilurile de dans, Diviziile și Categoriile în care puteți concura atâta timp cât respectați regulile și 

restricțiile fiecăreia dintre ele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Stiluri de dans 8 Divizii Peste 200 Categorii 

   Stiluri de dans    Divizii  Categorii 



         STILURI DE DANS, DIVIZII ȘI CATEGORII 

  CATEGORII 

 
Team (minim 3 până la 

maxim 20 membrii)  

Team Men (doar 

dansatori de sex m) 

Team Ladies (doar 

dansatori de sex f) 

Team Boys (doar 

dansatori de sex m) 

Team Girls (doar 

dansatori de sex f) 

Couples (2 dansatori m/f) 

Couples Men (2 dansatori 

m/m) 

Couple Ladies (2 

dansatori f/f) 

Soloist Male 

Soloist Female 

Cabaret 

Non-Cabaret 

Improvisation 

+ 75, + 50, - 35, + 36 

 

DOAR ÎN UNELE 

DIVIZII 

 
Professional 

Semi-Professional 

Amateur 

Pro-Am 

Junior 

Children 

Family 

Limitless 

   DIVIZII 

Salsa On1 

Salsa On2 

Salsa Colombiana 

Rueda de Casino 

Bachata 

Cha Cha Cha 

Samba 

Urban Latin Dance 

Latin Dance 

Stage Tango 

Tango Salon 

Milonga 

Argentinian Waltz 

 
STILURI DE DANS 



 

 

 

DESCRIEREA TIMING-ULUI STILURILOR DE DANS 

Salsa On1 
 

Ritmul de Salsa On1 este recunoscut ca 1-2-3 5-6-7 (4 & 8 fiind mute). Competitorii trebuie să calce pe timpul 1 (Leader-ul 

calcă în față cu piciorul stâng pe timpul 1 iar follower-ul calcă în spate cu piciorul drept pe timpul 1. Dansatorii înscriși la divizia 

solo calcă pe timpul 1 cu piciorul stâng). Nu vor exista penalizări dacă leader-ul calcă în față pe timpul 5 cu piciorul stâng sau 

dacă follower-ul calcă în față pe timpul 1 cu piciorul stâng în aceeași coregrafie. Nu vor exista penalizări dacă dansatorul solo 

calcă în față pe timpul 5 cu piciorul stâng și pe timpul 1 cu piciorul stâng în aceeași coregrafie. Dacă timpul (timing-ul) nu este 

în concordață cu divizia sau cu începutul coregrafiei în cazul dansatorilor solo/din trupă, se vor deduce puncte din scorul final.  
 

Salsa On2 
Ritmul de salsa/mambo este recunoscut ca 1-2-3 5-6-7 (4 & 8 fiind mute). Competitorii trebuie să calce pe timpul 2 (Leader-ul 

calcă în față cu piciorul stâng pe timpul 6 sau follower-ul calcă în față cu piciorul stâng pe timpul 2. Dansatorii înscriși la divizia 

solo calcă pe timpul 2 cu piciorul stâng). Nu vor exista penalizări dacă leader-ul calcă în față pe timpul 2 cu piciorul stâng sau 

dacă follower-ul calcă în față pe timpul 6 cu piciorul stâng în aceeași coregrafie. Nu vor exista penalizări dacă dansatorul solo 

calcă în față pe timpul 2 cu piciorul stâng și pe timpul 6 cu piciorul stâng în aceeași coregrafie. Dacă timpul (timing-ul) nu este 

în concordață cu divizia sau cu începutul coregrafiei în cazul dansatorilor solo/din trupă, se vor deduce puncte din scorul final.  
 

Salsa Colombiana 

Timpul pe stilul columbian poate fi punctat pe numerele impare: 1-3-5 și 7.  

 

Rueda de Casino 
Este un mod de a dansa Salsa Cubana în care perechile formează un cerc iar partenerii se schimbă frecvent. Timing-ul este în general cel  
de Salsa On1, dar poate fi dansat si pe On5.  



 
 
 
 

DESCRIEREA TIMING-ULUI STILURILOR DE DANS 
 

 

Bachata 

Ritmul de bachata este format din două măsuri de 4 timpi fiecare. În bachata, nu există o pauză pe al patrulea timp așa cum există în 

salsa. Dacă timpul (timing-ul) nu este în concordață cu divizia (pe 1 și 5), se vor deduce puncte din scorul final.  

 

Cha Cha Cha 
Ritmul de cha cha cha este recunoscut ca 2-3 cha cha cha 6-7 or 1-2 cha cha cha 5-6. Competitorii pot călca pe timpul 2 (Leader-ul calcă în față 

cu piciorul stâng pe timpul 6 sau follower-ul calcă în față cu piciorul stâng pe timpul 2. Dansatorii înscriși la divizia solo calcă pe timpul 2 cu 

piciorul stâng). Nu vor exista penalizări dacă leader-ul calcă în față pe timpul 2 cu piciorul stâng sau dacă follower-ul calcă în față pe timpul 6 cu 

piciorul stâng în aceeași coregrafie.  

 

Competitorii pot călca de altfel și pe timpul 1 (Leader-ul calcă în față cu piciorul stâng pe timpul 1 și follower-ul calcă în spate cu piciorul drept pe 

timpul 1. Dansatorii înscriși la divizia solo calcă pe timpul 1 cu piciorul stâng). Nu vor exista penalizări dacă leader-ul calcă în față pe timpul 5 cu 

piciorul stâng sau dacă follower-ul calcă în față pe timpul 1 cu piciorul stâng în aceeași coregrafie. Nu vor exista penalizări dacă dansatorul solo 

calcă în față pe timpul 5 cu piciorul stâng și pe timpul 1 cu piciorul stâng în aceeași coregrafie. Dacă timpul (timing-ul) nu este în concordață cu 

divizia se vor deduce puncte din scorul final.  

 
Samba | Urban Latin Dance| Stage Tango| Tango Salon| Milonga| Argentinian Waltz 

 
 

 

Nu au un timing (ritm) specific. 

 

 

 

 



 

 
DESCRIEREA STILURILOR DE DANS 

 

 

Tango 

 
Stage Tango | Tango Salon Teams | Milonga | Argentinian Waltz  

 

• Această categorie se referă la prezentarea unei coregrafii de Tango, Milonga sau Argentinian Waltz. 

• Este permisă desprinderea din îmbrățișare și utilizarea tehnicilor preluate din alte stiluri de dans, atâta timp cât acestea sunt în beneficiul show-ului și 
păstrând esența stilului abordat, Tango | Milonga | Argentinian Waltz, fără a-l distorsiona complet.  

• O coregrafie aparținând unui alt stil de dans din punct de vedere tehnic dar executată pe muzică de tango nu poate fi prezentată în această categorie. 

 

Tango Salon Couple 

 

• Cuplului nu îi este permis să se separe atâta timp cât durează muzica. Astfel, îmbrățisarea nu poate fi ruptă deoarece este considerată poziția de dans 
pentru tango. 

• Pentru ca poziția să fie considerată corectă corpul unuia dintre membrii cuplului trebuie să fie ținut mereu în îmbrățișare de către celălalt, luând în 
considerare însă faptul că – în anumite figuri – aceasta poate fi elastic, dar nu pe parcursul întregului dans. 

• Încadrându-se în acești parametrii, toate figurile folosite în mod normal sunt acceptate. 

• Cârligele (ganchos), trucurile, ridicările, acrobațiile sau alte elemente coregrafice caracteristice tangoului de scenă (stage tango) sunt complet interzise. 
Orice pas în care tălpile se ridică mai sus de înălțimea genunchilor NU este permis.  

• Perechile trebuie să se deplaseze constant în sens anti-orar, fără a staționa în același punct de pe ring pentru mai mult de două măsuri pentru a nu 
interfera cu deplasarea celorlalți dansatori. 

• Spațiul dintre liniile rondelor și distanța dintre cupluri trebuie menținută. 

• Nu depășiți alte cupluri. Nu este o cursă și nu se câștigă nimic prin avansare (în afară de priviri dezaprobatoare și eventual un scor scăzut). 

• Este interzis schimbul de direcție (deplasare în spate). 

• Runda va fi compusă din trei tangouri. 

 



DESCRIEREA DIVIZIEI & VÂRSTA PERMISĂ 
 

 

 

 

 
 

  Professional  
 

Competitorii sunt considerați profesioniști dacă primesc recompense financiare pentru rolul de instructor de dans, dansator/performer, 

competitor la concursuri de dans dans sau jurat/arbitru la competiții de dans și își obține veniturile preponderent din aceste activități.           

14 ani sau mai mult  
 

  Semi-Professional  

Competitorii sunt considerați semi-profesioniști dacă primesc ocazional recompense financiare pentru rolul de 

dansator/performer sau de asistent de instructor, fără a fi cel care conduce lecția de dans. 14 ani sau mai mult 
 
 

 

  Amateur  

Competitorii sunt considerați amatori dacă sunt cursanți sau nu își câștigă existența ca instructor de dans, dansator/performer, 

competitor la concursuri de dans dans sau jurat/arbitru la competiții de dans și nu primește recompense financiare pentru aceste 

activități. Fără restricții (Cu excepția diviziilor cu o limită de vârstă specifică) 

  Pro - Amateur  

Definit ca un cuplu format dintr-un dansator profesionist (instructor) și un dansator amator (cursant) sau un grup format din dansatori atât 

profesioniști cât și amatori care concurează împreună ca echipă. Fără restricții (Cu excepția diviziilor cu o limită de vârstă specifică)  



 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIEREA DIVIZIEI & VÂRSTA PERMISĂ 

 
 

  Junior  
 

 

Definiți ca indivizi cu vârsta cuprinsă între 10-17 ani.  

 

  Children  
 
 

 

Definiți ca indivizi cu vârsta cuprinsă între 3-12 ani. 

  
 

  Family  
 
 
 

Definiți ca un grup de indivizi care aparțin aceleiași familii fără restricții de vârstă.   

 

  Limitless  
 
 
 
 

       Definiți ca indivizi, cupluri sau grupuri fără a se supune restricțiilor de vârstă.   



CATEGORII 

 

 

 

 

 

 

RLDC are peste 200 categorii. 

Poți concura ca dansator solo, pereche sau echipă. 

Toți competitorii pot participa în divizii diferite atâta timp cât achită taxa pentru fiecare divizie. Se poate 

astfel achita o taxă pentru divizia de trupe, una pentru divizia de perechi și una pentru divizia de solo. 

Nu este permisă participarea de mai multe ori în aceeași divizie. 

Dacă o divizie are trei sau mai puțini competitori înscriși (solo, perechi sau trupe) aceștia vor trebui să obțină un scor 
minim pentru a se califica pentru podium, după cum urmează:  

- 65-74 puncte pentru locul III  

- 75-84 puncte pentru locul II 

- 85- 100 puncte pentru locul I 

 
 
 

 



 
 
 

REGULAMENT PENTRU COSTUME 
 

 

COSTUMELE ADULȚILOR 
 
 
 

RLDC este vizionat de familii și indivizi de toate vârstele și din acest motiv vă recomandăm să vă îmbrăcați 

adecvat. Cu toate că nu impunem restricții vă oferim următoarele sugestii:  
 

 

 

Zonele intime trebuie acoperite cu materiale netransparente sau cu materiale transparente dublate cu materiale 

netransparente. 
 

 

Costume cu două piese, zona pieptului și zona intimă fiind acoperite adecvat și confecționate din materiale netransparente. 
 
 

Fără costume topless pentru bărbați, în schimb fiind sugerat un decolteu adânc cu tăietură până în zona inferioară a stomacului. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

REGULAMENT PENTRU COSTUME 
 

 

COSTUMELE JUNIORILOR ȘI COPIILOR 
 
 
 
 

Am prefera ca alegerea costumelor să fie potrivită grupului de vârstă. Am prefera să fie îmbrăcați ca niște copii, nu ca 

adulții. Cu toate că nu impunem restricții vă oferim următoarele sugestii:  
 

 

 

Am prefera o rochie care să acopere întreg corpul decât un costum din 2 piese. 

Dacă se va folosi un costume cu două piese, zona pieptului și zona intimă vor fi acoperite adecvat și nu vor fi 

confecționate din materiale transparente. 

Am prefera să nu se folosească costume topless pentru băieți, în schimb fiind sugerat un decolteu adânc cu tăietură până în zona 
inferioară a stomacului 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



REGULAMENT PENTRU MUZICĂ 
 

 

MUZICĂ 

Vă rugăm să trimiteți melodia online ca parte din procesul de înscriere în concurs. De altfel, toți concurenții 

sunt rugați să aducă melodia pe un USB stick în ziua concursului.  
 

 

Dacă muzica prezintă erori în timpul concursului iar greșeala este cauzată de echipa de producție, este decizia 

competitorului dacă dorește să înceapă din nou sau să se oprească și să anunțe echipa de producție când este pregătit 

să intre din nou pe scenă înainte să se termine divizia la care participă. 

 
 
 
 

DURATA MAXIMĂ A COREGRAFIEI 

SOLO: 1 minut și 30 secunde 

CUPLURI ȘI TRUPE: 2 minute 

TANGO COUPLURI: 3 minute 

TANGO TRUPE: 4 minute 

IMPROVIZAȚIE: Pentru toate diviziile de improvizație, organizatorii vor avea o listă de melodii. Din listă, jurații vor 

alege melodia care va fi folosită pentru fiecare competitor. Fiecare melodie va dura între 60 și 90 de secunde.  

 



 

REGULAMENT PENTRU MUZICĂ 

 
 

EFECTE MUZICALE SPECIALE: 

 Acestea sunt sunete generate artificial sau modificate pentru a pune în scenă sau a recrea scenarii muzicale sau artistice. Ele pot fi 

utilizate și pentru a nara sau a descrie scene fără a apela la cuvinte, adresându-se direct simțurilor spectatorului. Exemple: voci, 

pornirea unui motor de mașină, pași, sunete de lovituri, împușcături, explozii, etc. 

 

 
FUZIUNI MUZICALE 

 Fuziunile muzicale sunt permise doar pornind de la genul muzical de bază al diviziei. De exeplu, dacă devizia este de 

salsa, aceasta poate fi amestecată cu salsa choque sau salsaton. Dacă diviza este de bachata, aceasta poate fi 

îmbinată cu bacha-tango, printre altele.  

 
-Pentru cupluri și trupe, este permis un maxim de 20 de secunde de fuziune muzicală. 

-Pentru dansatorii solo, este permis un maxim de 15 de secunde de fuziune muzicală.  
 

 

GENURILE MUZICALE ACCEPTATE ÎN DIVIZIILE DE URBAN DANCES 

Reggaeton| Latin Trap | Spanish Reggae | Dembow 



Trucuri, ridicări și acrobații | Definirea termenilor 
 

 

 

 

TRUCURI 

• Orice mișcare în care cuplul are cel puțin un picior în 

contact cu podeaua, fiind ajutat de partener. 

 

• Nu se va considera truc dacă dansatorul realizează 

mișcarea fără ajutorul partenerei/ului. 

RIDICĂRI 

• O ridicare este o succesiune de mișcări acrobatice în care un 

dansator își ridică partenera/ul și, în multe cazuri, o/îl susține 

deasupra podelei. O ridicare este atunci când ambele picioare 

sunt ridicate de la sol în același timp, și o parte a corpului 

dansatorului este în contact cu partenerul pentru susținere. 

 

• Nu se va considera ridicare dacă dansatorul își ridică ambele 

picioare de pe sol fără a fi în contact cu partenera/ul 

 

ACROBAȚII 

•Acrobațiile sunt definite ca orice mișcare în care unul dintre 

dansatori îl aruncă pe celălalt, sau dansatorul se aruncă 

singur cu susținerea celuilalt, și/sau atunci când întregul corp 

al dansatorului din aer se ridică peste înălțimea partenerului 

de sprijin. 

 

• Orice aruncare în care dansatorul nu depășește înălțimea 

partenerei/ului se va consideră o figură 

 

COMBINAȚII 

• O combinație de ridicări, trucuri și acrobații se consideră ca fiind 

una singură. 



 

 

 

TRUCURI, RIDICĂRI ȘI ACROBAȚII | PERMISIUNI 

 
 

CABARET | TANGO ESCENARIO PRO | URBAN PRO 

• Maxim 10 trucuri, ridicări și acrobații sunt admise. 
 

 

NON CABARET |  AMATEUR  | SEMIPRO | PRO AM | TANGO SALON 
 Ridicările și acrobațiile nu sunt permise. Maxim 5 trucuri sunt admise.  

 

JUNIOR | CHILDREN 

• Maxim 10 trucuri, ridicări și acrobații sunt admise. 

SOLOIST 

Fără restricții 
 

IMPROVIZAȚII 
 

• Ridicările și acrobațiile nu sunt permise; doar trucurile sunt admise (fără limită de număr).



 
 
 

 

PUNCTE DE LUAT ÎN CONSIDERARE 

 
 
 

Dacă competitorul face o greșeală în timpul reprezentației, acesta nu poate să o ia de la capăt. 
 

 

Nu este permisă solicitarea efectelor speciale sau de lumini. 
 

 

Este permisă folosirea aceleiași coregrafii în divizii diferite ale competiției. 
 

 

Când reprezentația se încheie, scena trebuie lăsată fără impedimente. Competitorii NU AU VOIE să pună uleiuri sau pudră pe 

pantofii lor sau pe scenă. 
 

 

Nu este permisă folosirea recuzitei. Dacă jurații consideră un element al costumului ca fiind recuzită dar dansatorii nu sunt de 

acord, comitetul de disciplină va lua decizia finală. 
 

 

 Este la alegerea competitorului să folosească alte mișcări sau figuri atâta timp cât păstrează esența stilului de dans. 

 

Dacă în calificări, divizia competiției nu există în WLDC, aceasta poate fi schimbată atâta timp cât se păstrează aria. De exemplu,  

Non Cabaret se poate schimba în Cabaret și vice versa. Toate excepțiile speciale ar trebui să fie consultate cu minim o lună  

înainte de începerea evenimentului. Acest lucru se poate face prin canalele de comunicare oficială. 

 

Prima rundă (eliminatorie sau de calificare) va respecta mereu ordinea alfabetică. Rundele de semi-finală și finală vor fi ordonate  

în funcție de scorul obținut în runda anterioară. Scorul cel mai mare va fi ultimul. 
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