
תקנון
:2022לעונתהנוגעבכלחשובות*נקודות

Masterה-כל← Classesשופטיעםשיעורמקוון.באופןיועברוYAGPאחרילשבועייםשבועביןיתקיים
או לפני כל אירוע חצי גמר; שייקבע במועד קרוב יותר לתחרות.

טקס חלוקת הפרסים עבור כל אירוע חצי גמר יתקיים וירטואלית לאחר התחרות←
הורחבה,העולמיתהמגפהבעקבותהשנה,מקצועיתמסגרתלמצואהצליחולאאשרלתלמידיםלסייעכדי←

senior(בתחרותהבוגרהגילחטיבת age division(20בגיללרקדניםעד.
כילהדגישרוציםאנובהופעה,ריקודבתלבושותלהשתמשYAGPבחובההיתהלאשמעולםלמרות←

.2022לעונתמיוחדבבגדלהשקיעצריכיםואינםבסיסייםריקודבבגדילהתחרותמוזמניםתלמידים

מידע כללי:

.9-20בגילאילאוםמכללרקדניםפתוחה2022YAGPתחרות●
Pas(הדואטיםאוהאנסמבלבקטגורייתלהשתתףרשאיםיותר,בוגריםאוצעיריםתלמידים de deux,(כל

גילאיאתלחבריש,הממוצעהגילאתלמצוא(כדי.9-20ביןהואבהרכבהרקדניםשלהממוצעהגילעוד
).9-20ביןלהיותצריךהסופיהמספרשבאנסמבל,הרקדניםבמספראותוולחלקהמשתתפיםהרקדנים

YAGPבעונתהמשתתפיםגיל● .2022בינואר1מההחלבקפדנות,נקבע2022

רקדנים מקצועיים אינם רשאים להשתתף ולהתחרות.●
שנתיחוזהתחתועבדהמנייןמןמתלמדאוכרקדןשהועסקכמימוגדרמקצועירקדן,YAGPתקנוןפיעל

חוזה,תחתכיוםמועסקיםשאינםרקדניםגםכוללזהסעיףבשנה.שבועות26כלפחותמקצועיתבלהקה
אך היו בעבר.

ועמודhttp://www.yagp.org-האתראחרלעקובומורים,הורים,YAGPמשתתפימעודדיםאנו←
הפייסבוק, אינטסגרם וטוויטר שלנו, להתפתחות ועדכונים שוטפים.

בכל,אודה-דההפהאוהאנסמבלמהרכבכחלקכסולנים,בתחרותלהשתתףרשאיםמשתתפים←
צירוף מסוג זה.

ספר/לביתומשתייכיםמזוהיםשלאעצמאיםכתלמידיםלתחרותלהירשםרשאיםמשתתפים←
סטודיו כלשהו, או כרקדן שכן מזוהה עם בית ספרו.

שניתןלפניהספר,ביתשלספרות36בעלקודעםאישיחשבוןליצורמחויב-ספרוביתעםהמזוהה(רקדן
להתחיל בהרשמה. או אופציה נוספת , בה בית הספר רשאי לרשום את כל משתתפיו לתחרות).

כל האנסמבלים חייבים להירשם דרך בתי הספר או סטודיו שונים.

הסולואיםקטגורייתעבוראישיחשבוןדרך(לדוגמא,חשבונותכמהדרךלתחרותנרשםואתהבמידהלב:שימו
לפניהכפוליםהרישוםדמיעלYAGPללהודיעהמשתתףאחריותזוהיהאנסמבלים),עבורהספרביתוחשבון
ששולמו.אלוועלהכפוליםהרישוםדמיעלאחראיתאינהYAGPהשני.התשלוםביצוע

תצטרךאםמיקום).בכללזמינות(בכפוףגמרחצאישלמיקומיםבמספרלהירשםמוזמניםהמשתתפים●
שלךהרישוםאתלהעבירלךיעזורYAGPההרשמה,דמיאתשילמתוכבר,Covid-19בגללמיקוםלשנות
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קשרצוראנאפנוי).מקוםישאםורקאחתפעםרקזהאתלעשותיכולאתה(אבלאחרלמקום
finance@yagp.orgכזובהעברהצורךישאם

לתחרותשלהםהוריאציהאתיבחרוהרקדניםהגמר,בחציהקלאסיהבלטבקטגורייתלהתחרותמנתעל●
מרשימת הרפרטואר הקלאסי למטה (ראו להלן ושימו לב על מגבלות הגיל לכל וריאציה).

והמפורטותאישורהדורשותמהוריאציותאחתלכלכוריאוגרפיהלהצגתאישורלהשיגהמשתתףבאחריות●
למטה.

אתלהגבילהזכותאתלעצמהשומרתYAGPאך,אחתמוריאציהיותרעםלהופיערשאיםהמשתתפים●
לדחותאולהשתתףיכולהרקדןבהןהאירועיםמסאתלהגביללהופיע,הרקדןרשאיאיתןהוריאציותמספר

.YAGPשלדעתהשיקולפיעלהרשמהכל
/עכשוויסולו2-וקלאסיותוריאציות2עדלבצערשאיםהתלמידיםבאירופה,YAGPשלהמקומותבכל●

פתוח.
לכל משתתפי הסולו יש אפשרות להופיע באחת מהקטגוריות הבאות או שתיהן:●

-בלט קלאסי: יש לבחור וריאציה מרשימת הרפרטואר הקלאסי שלמטה.
הרפרטוארמרשימתנלקחשאינהפתוח""סולווריאציהכלכוללתזוקטגוריהפתוח:/עכשווי-ריקוד

הקלאסי וכולל היבט אחר של מיומנות המשתתף ורבגוניותו כרקדן.

juniorמשתתףכללגמר,להעפילמנתעל:לבשימו and senior,וריאציהעםלפחותלהופיעחייב
.YAGPע״ישצוינההרפרטוארמרשימתאחתקלאסית

juniors(המשתתפיםכל,לגמרהזמנהלאחר and seniors,(וסולואחתקלאסיתוריאציהעםלהופיעחייבים
מודרני אחד.

משתתפים אשר מעוניינים להופיע בפה דה דה מרשימת הרפרטואר הקלאסי , רשאים לבצע אדג'יו●
)adagio(וקודה)coda(.בלבד

כלליהאישי.למחשבהספציפיהקלאסיהרפרטוארלרשימתמוגבלים,Pre-Competitiveמשתתפי●
לרמהשיותאמוכדיהקלאסיותבוריאציותקטניםשינוייםלערוךהתלמידלמורימאפשריםYAGPה-

ולאמודרנית/עכשוויתכיצירהתחשבלרקדן,המותאמתמקוריתכוריאוגרפיהיצירתהרקדן.שלהטכנית
כחלק מקטגוריית הבלט הקלאסי.
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*ביצוע והופעה על נעלי הפוינט :
אנו מחויבים מאוד להבטיח את רווחת כל הרקדנים המשתתפים ובייחוד שלומם של הרקדנים הצעירים.

אנא וודאו על קיום כל ההנחיות המפורטות להלן :
זכאיותיהיולאהןשכן-ובחרובמידההפוינט.נעליעלבוריאציותלהופיערשאיותאינןומתחת10בגילרקדנים

לזכייה בשלושת המקומות הראשונים, באזור הזה
YAGPפוינטעללהופיע11בגילרקדניםמעודדלא
מרשימתקלאסיתוריאציהכלעםלהופיערשאיםבלט,נעליעםהמופיעיםPre-Competitiveתלמידי:הערה

הרפרטואר שלהם ומרשימת הרפרטואר של קטגורית ג'וניור.

MASTER CLASSESוהשאיפותהתחרותמחוויתנפרדבלתיחלקהםאורחיםומוריםהתחרותשופטיעם
.YAGPשלהחינוכיות

שאנוייחודיתבחוויהחלקלקחתהמשתתפיםלכלבחוםממליציםאנואך,חובהאינםהאורחבשיעוריההשתתפות
מציעים. אי השתתפות אינה תשפיע כלל על ציון המשתתפים.

בעונה זו, כל השיעורים יבוצעו באופן מקוון על מנת להימנע מכל סיכון בריאותי מיותר.
MASTERהשיעוריאתנתאםאנו CLASSהשיעוריםאתלקחתרשאיםותלמידיםהגמרחציאירועלפניכשבועיים

ביחד בבית סיפרם הפרטי.

*YAGPהאירוע.במהלךעתבכלוידאוהקלטותבנוסףאו/ותמונהלצלםהזכותאתלעצמהשומרת
מאחוריפעילותוצילוםהתחרותבמהלךוהופעותחזרותהאומן,כיתותשלוידאוהקלטותלצלםהזכותמשמע,

הקלעים ובלובי.
המפורשאישורםאתYAGPלנותניםאשרהחוקייםהאפוטרופוסיםאו/והמשתתףהוריעלגםתקףהדבר

בדפוס,שימוש-YAGPקידוםלמטרותשמם),אתהמכיליםאלו(כוללוהתמונותההקלטותבכללהשתמש
אינטרנט או ברשתות החברתיות).

וגדוליםקטניםאנסמבלים-*2022לעונתחדש*
רקדנים)2-4(קטניםאנסמבליםעבורמשולבאובנפרדיוכרזושפרסיםהאפשרותלהיותיכולהרב,ביקושבשל

אנסמבליםשלהכוללבמספרותלויהשופטיםשלדעתםשיקוללפיייקבעזהרקדנים).+5(גדוליםואנסמבלים
בכל מקום נתון.

היותר,לכלרקדנים15ממורכביהיהאנסמבלשכליציעYAGP,19הקובידבשלגדולים-אנסמבליםלב!שימו
לכל ריקוד, שתהיה גמישות בכוריאוגרפיה (למקרה שלתיאטרון יהיו הגבלות שונות על הבמה).
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ָחָדׁש! חלוקות גיל

15-20גילאי:Seniorקבוצת●
(חדש! על מנת לסייע לתלמידים שלא הצליחו למצוא התאמה מקצועית, השנה כתוצאה ממגפת הנגיף

).20בנירקדניםשתכלולכךתורחבהבוגריםגילאיקבוצתהקורונה,
)2006בינואר1-ל2001בינואר2התאריכיםבין(נודלו

12-14גילאי:Juniorגילקבוצת●
)2009בינואר1-ו2006בינואר2התאריכיםבין(נולדו

9-11גילאי:Pre-Competitiveגילקבוצת●
)2012בינואר1-ל2009בינואר2-הבין(נולדו

●Pas de Deux,,וגדולים:קטניםאנסמבליםדואטים
כדי למצוא את הממוצע, הוסף את הגיל של כל הרקדנים וחלק אותו למספר הרקדנים בכניסה?. המספר

.20-ל9ביןלהיותחייבהסופי
par"בישתמש14לגילמתחתשהרקדןדהדה-פהלזוגותמאודמומלץהערה: terre",הרמותללאבלבד

מעל הכתף.

תהליך ההרשמה
:YAGPבאתרמקווןבאופןלהירשםהמשתתפיםעלהאזורי,הגמרלחצילהירשםכדי http://www.yagp.org

כדי להירשם לגמר, המשתתפים חייבים לקבל הזמנה על סמך הביצוע שלהם בחצי הגמר , ויקבלו בהתאם הנחיות
.YAGPמצוותנוספות
כדי לפתוח חשבון חדש או להירשם עם החשבון הישן שלך, צפה בסרטוני ההוראות שלב אחר שלב: כיצד●

/https://yagp.org/registration-tutorialsההרשמה:אתכראוילהשלים
כבר יצר שם משתמש וסיסמא, עליהםאם בית הספר שלךבמקרה של חשבונות קיימים של בתי ספר:●

לעקוב אחר אותו תהליך העונה כמו בעונה שעברה, ולרשום את כל הרקדנים שישתתפו. לאחר השלמת
ההרשמה, הרקדנים רשאים להיכנס לחשבונות שלהם ולאמת את המידע או לבצע תשלום, אך על בית הספר

להשלים את ההרשמה.
לעונהלהרשםכדיהחשבוןבאותולהשתמשיכולים2021לעונההשתתפותרישוםחשבוןשיצרומשתתפים●

.2022הנוכחית-
לחשבונות חדשים וקיימים כאחד, כדי להירשם כראוי בסמכות בית הספר, על המשתתפים לקבל את מספר●

יאפשרלאהספרות,36בןהספרביתזיהויבמספרנכוןלאשימושהספר.ביתמנציגהספרות36בןהזהות
לקשר בין החשבון הפרטי של התלמיד לחשבון של בית הספר.

יתאפשרלאהראשונית,ההרשמהבשלבספרות36בןספרביתזהותבמספרשימושנעשהלאאם:הערה
בכל צורה שהיא, לקשר את החשבון הפרטי של התלמיד לחשבון של בית הספר.

לספקתוכללאYAGPהחשבון.יצירתלאחרהספרביתשלבלוחרקזמיןיהיההספרות36בןהסטודיוקוד●
!עצמאיתרישוםומבצעיםחשבוןשיוצריםלרקדניםספציפיספרביתשלהספרות36בןקוד

לאחר סיום ההרשמה וכל הפרטים נוספו לרישום, המשתתפים יקבלו אימייל עם טופס ויתור (ויתור על פרטיות●
במקרים של צילומי וידיאו וסטילס, ועריכתם וכן ויתור רפואי במקרה של פציעה שלא יהיה ניתן לתבוע את

YAGPקבלתו.עםלמלאישאותווכו'…),בשיעוריםבתחרות,השתתפותבזמןשקרתהכלשהיפציעהעל
לאחר השלמת טופס הויתור, המשתתפים יוכלו להמשיך להשלמת התשלום.
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אנא בדוק היטב את פרטי ההרשמה שלך לפני ההגשה←
,YAGPהשלהאזוריההרשמהלמשרדפנהאנאבבעיה,נתקלעדייןאתהאםשלנו.ההדרכהסרטבעיין←

.yagp.israel@gmail.comלמיילאו

2022הוויתורטופסאתלשלוחחייבלרישום,שנכנסהספרביתנציגאוהנרשםהרקדןחשוב:●
ולוודא שהוגש לפני שניתן יהיה להשלים את הרישום

אנא בדוק היטב את כתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס ההרשמה. זו הדרך היחידה שלנו לתקשר איתך ולאשר←
את הרשמתך

←YAGPשלהאחריותזוהיהמקוונת.הרישוםבמערכתהזינונציגיהםאושהמשתתפיםלמידעאחראיתאינה
המשתתף או של בתי הספר המייצגים, לבדוק את המידע שהם מזינים ולוודא שהוא נכון

לאחר השלמת ההרשמה, כולל סעיף התשלום, תקבל הודעת אישור לכתובת הדוא"ל הרשומה בחשבון ה-●
Dance Genie.שלך

Teacherמורים-תגרישום Badge Registration
בעת רישום הרקדנים שלך באופן מקוון, אנא הקפד לרשום את שם/ות המורה/ים והמנהל שלך●

ההרשמהבטופס”Teacher“ה-בשדה
על מנת לעמוד בהנחיות הבריאות החדשות, נציג אחד בלבד בבית ספר (כולל מורים ומנהלי בתי ספר) יורשו

Openבכלבתורלהתחלףיכוליםמוריםהקלעים!מאחורילהימצא stage.מאחורילהימצאיורשולאהורים
לגילאיםהכללמןיוצאיםיהיולא.9-10בגילאילרקדניםהורהלהיותיכולחריג,באופןדופן,יוצאהקלעים!
אחרים.

הערה: תיאטרון יכול לשנות את החוקים שלהם בכל עת ויכול לקבוע הגבלות מאחורי הקלעים ונוכחות בתיאטרון

לאור הנחיות של כל תיאטרון ותקנון האבטחה (על מנת להבטיח את ביטחונם של הילדים), על המורים / מנהלים
לספק תעודה מזהה בעת איסוף התג שלו בשולחן הקבלה בכניסה. שים לב שלא נוכל להחליף תגי מורה שאבדו או

נגנבו.
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מוזיקההגשת

Danceלחשבוןהיכנסאנא.1 Genie,מוסיקה"."העלהעללחץהמחווניםבלוחשלך
.1שלבעלחזורפשוטשלך,המוסיקהאתלעדכן/להחליףכדי.2
!mp3.בפורמטלהיותחייביםהקבציםכל.3
אנא דאגו לקרוא לקבצי המוזיקה שלכם בשם: "שם משפחה שם פרטי - גיל - שם הריקוד "(ללא פסיקים!).4
regional@yagp.orgלכתובתשלחואנאשאלהלכל.5
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Deadlines
ההרשמהזוכה.הקודםכלבסיסעלהיאלמשתתפיםרישוםבקשתאזורי,גמרלחצימועמדותהגשתבעת●

ישירותתועברנוספתהרשמהבקשתכלהאזור.באותוהמשתתפיםלמקסימוםשהגיעהלאחרתיסגר
ברשימתהמופיעותהרשמהבקשותנוסף,מקוםיתפנהאםהרשמה.איזוראותושלההמתנהלרשימת

ההמתנה יהיו מסודרים לפי סדר קבלתם. אם אתה ברשימת ההמתנה - התשלום אינו נדרש ולא יתקבל.
המאמציםמיטבאתעושיםYAGPזאת,למרותהרשמה.מבטיחהאינהההמתנהברשימתהצבההערה:

לקבל את כל המשתתפים, ולעתים קרובות מצליחים כן לקבל משתתפים, מרשימת ההמתנה.
שלהשבועסוףלפנימשבועייםיאוחרלאלהתקבלחייביםעתידיות,הרשמותכוללהעדכונים,כל●

כראוילהעריךהשופטשלביכולתולפגועעשויהאחרון,המועדלפניהמידעבעדכוןהצלחהאיהתחרות.
הערכתעלולהתפשרהביצועים,אתלהתאיםהטכנולוגיהצוותשליכולתםאתלסכןהרקדן,ביצועיאת

ההופעה של הרקדן במהלך התחרות. אנא ראה למטה, את הקנסות בגין עדכונים מאוחרים.
המועד האחרון להגשת מוסיקה (או לשינויים במוזיקה) הינו שבועיים לפני הַתֲחרּות.●
אנא ראה למטה, קנסות, בגין הגשה מאוחרת של המוזיקה.●

תשלומים ומועדים סופיים לתשלום עבור חצי גמר
לנוחיותכם, יש לנו שלוש אפשרויות תשלום השנה:

בתחרות!אותךלראותמצפיםואנחנו100%שנרשמתהדברפירוש-במלואווהתשלוםהרקדןרישום.1
להשליםעליךויהיההדרךבאמצעשאתההיאהמשמעות-95$בסךהרשמהדמיותשלוםהרקדןרישום.2

יותר.מוקדםבמועדאוהתחרותלפנייום60התשלוםאת
לאוהמערכתהסוףעדהרישוםאתהשלמתשלאאומרזה-כלשהםרישוםדמילשלםמבליהרקדןרישום.3

אותךתעמידולא!כרשוםבךמכירהלאהמערכתהמינימלי,התשלוםאתשנקבל*עדכנרשם.אותךמזהה
בלוח זמנים של התחרות.

ספרביתחשבוןוהןשלךלסולואיםאישיחשבוןהן(לדוגמא:חשבונותמספרבאמצעותנרשםאתהאםהערה:
אינהYAGPהשני.התשלוםביצועלפניהכפולים,הרישוםדמיעלYAGPאתליידעבאחריותךלאנסמבלים)

אחראית לדמי רישום ששולמו פעמיים.
לרקדן,דולר95בסךהרישוםדמיאתלקבלחייבתYAGPמסוימת,תחרותשלבאיזורמקוםלשמורמנתעל

בהתאם אזור.
כספיהחזרבנושאשלנובמדיניותעייןלהחזר.ניתניםאינםדולר95בסךההרשמהדמילב!(שים

בהמשך).
שלךהרישוםאז,נסגרה,זהבאזורוההרשמההתחרותתאריךלפנייום60תשלוםאיןשלךבחשבוןאםָחׁשּוב!

יועבר לרשימת ההמתנה ללא כל הודעה נוספת.
כניסה.לכל$5.00שלמאוחרלתשלוםתידרשאזי,התחרות,מועדלפנייום30במלואוישולםלאחשבונךאם
מועדלפנייום30מ-יאוחרלאהתשלום,מלואאתששילמומשתתפיםרקיכלולהתחרותשלהסופיהזמניםלוח

התחרות.
אנא צפה בהדרכות הוידאו, הכוללות הוראות מפורטות, כיצד להשלים כראוי את התשלום:

וידאו-/ מדריך לתשלום לסטודיווידאומדריך לתשלום עצמאי -
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דמי רישום, קנסות ותשלומים מאוחרים, החזרים
דמי רישום לחצי הגמר

MASTERבהשתתפות(כוללאזורלפי,החזרללאלרקדןדולר95-הרשמה CLASSES.(
Classic-סולולכלדולר110● or Contemporary Solo
Pas-רקדןלכלדולר110● de Deux
Contemporary-רקדןלכלדולר65● Pas de Deux
Duet/Trioרקדן-לכלדולר60●
Smallויותר)משתתפים4(רקדן-לכלדולר45● and Large Ensembles
(€)דמי הרישום לחצאי גמר אירופיים מוערכים ביורוהערה:

דמי רישום לגמר
ַהרָׁשָמה

Soloistלרקדן-דולר320● & Pas de Deux
)YAGPהתחרותפעילויותלכלחופשיתוכניסהחימוםשיעוריסמינרים,סדנאות,רישום,דמי(כולל

Ensembleלרקדןדולר215אנסמבל:●
)YAGPהתחרותפעילויותלכלחופשיתוכניסהחימוםשיעוריסמינרים,סדנאות,רישום,דמי(כולל

דמי אנסמבל נוספים:●
Pas-דולר100• de Deux
Duet/Trioדולר-55•
Ensembleויותר)משתתפים4(דולר-40•

דמי רישום מאוחרים
כניסה,לכלמאוחרים,כניסהדמידולר5יתווספוהתחרות,שלהראשוןהיוםלפנייום,30מ-פחותנרשםאתהאם

לחשבונית הסופית שלך.

תשלום מאוחר של היתרה הסופית
כניסהדמידולר5יתווספוהתחרות,שלהראשוןהיוםלפנייום30במלואהשולמהלאהסופיתהיתרהאם

מאוחרים, לכל כניסה, לחשבונית הסופית שלך.

קנסות

מועד אחרון למוזיקה (שבועיים לפני יום התחרות הראשון):
לכל10$סךעלבקנסיחוייבוהראשון,התחרותיוםלפנימשבועייםבפחותשתוגשמוזיקהעדכוןאומוזיקהכל

כניסה, ויתווסף לחשבונית הסופית שלך.

המועד האחרון להרשמה (שבועיים לפני יום התחרות הראשון):
כניסהלכלקנס,דולר,5יתווספוהראשון,התחרותיוםלפנימשבועייםבפחותשנרשמת,יציגחשבונךאם

לחשבונית הסופית שלך.
הערה: לא תוכל לערוך את חשבונך שבועיים מהמועד האחרון להרשמה !

8



החזרים כספיים
החזריםללאמדיניותישYAGPל-

שהיא.סיבהמכללהחזר,ניתניםאינםאזור)לכלרקדן,(לכל95$בסךההרשמהדמי
MASTERשלהזמניםבלוח(הפחתה)שינוישלבמקרהזה,תשלוםעלהחזריםיונפקולא CLASSESאםאו

.YAGPבשליטתשאינןמסיבותמבוטליםהשיעורים
אזור).לכלרקדן,(לכלהרשמהדמי95.00$שלבניכוישנפצע,משתתףעלרקחליםההחזרים
רופאשלרשמיבמכתבמלוותלהיותחייבותלהחזרבקשותכלפיזית.פציעהשלבמקרהרקניתניםההחזרים

פציעהבעללא(אךחולהאתהאםהמשרד.שלרשמימסמךעלהרופאחותמתהרופא,חתימתכולל,מומחה
יהיהניתןלאדולר95האתאךפנוי,מקוםבסיסעלאחרנוחלאזורשלךהרישוםאתלהעבירניתןפיזית),

יאוחרלאמיידי,באופןכךעלYAGPאתליידעהמורה,אוההורההמשתתף,עלפציעה,שלבמקרהלהעברה.
.finance@yagp.orgלכתובתדוא"לבאמצעותהתחרות,מועדלפנימשבועיים

לפני(שבועהאחרוןהמועדעדמשתתףשלפציעתואודותYAGPלהודעהאיחירום,מצביאועליוןכוחלמעט
דולר.25.00בסךנוסףחיובתגרורהתחרות)תאריך

רישום באמצעות מספר חשבונות
שים לב שאם אתה נרשם באמצעות מספר חשבונות (לדוגמא: הן חשבון אישי לסולואים שלך והן חשבון בית ספר

אחראיתאינהYAGPשני.התשלוםביצועלפניהמרוביםהרישוםדמיעלYAGPאתליידעבאחריותךלאנסמבלים)
לדמי רישום ששולמו פעמיים !

דמי החזר (המחאות)
טיפול)(דמי$35.00שלבעמלהיוחזרוההמחאותכל

סיוע פיננסי
חווהאתהאךYAGPב-להשתתףברצונךאםולהתאמן.להופיעצעירים,לרקדניםהזדמנויותלספקמחויביםאנו

finance@yagp.orgבכתובתהפיננסילמשרדרשמי,מכתבבאמצעותבקשתךאתשלחאנאכלכליים,קשיים
לקבלת סיוע.

סיוע פיננסי מיועד להרשמה לאזור אחד בלבד בעונה.
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רשימת רפרטואר, מגבלות זמן ושימוש באביזרים

רשימת הרפרטואר הקלאסי
הרפרטוארמרשימתוריאציהלבחורמוזמניםהמשתתפים,YAGPשלהקלאסיהבלטבקטגורייתלהשתתףכדי

ברשימהשלאוריאציהתבחראם.YAGPהשופטיםחבררובידיעלמאושרתזורשימהלמטה.המופיעההקלאסי
עםיורקבניולגמרעברוהמשתתפיםאםולמיומנות.לגילמתאיםזהאםלהחליטשופטבכלתלוייהיהזהשלהלן,

מהרשימהלוריאציהשלהםהנוכחיתהוריאציהאתלשנותלבקשרשאיםשופטיםשלהלן,ברשימהשלאהוריאציה
המאושרת למטה.

Gamzattiשלוריאציההערה: Temple:שלנו(השופטיםבתחרותמתקבלתאינה-מקרובה)נ.(כוריאוגרפיה
יכולים להוריד את הציון אם מוצגת וריאציה זו)

.אירופהגמרחציYAGPשלמקוםבשוםפרעהבתאתלהציגאסור

עכשווי.סולו2-וקלאסיותוריאציות2מקסימוםלהופיעיכולמשתתףכל,האירופיהגמרחציYAGPבהערה:

Pre-Competitive:
הוריאציהשלבכוריאוגרפיהקליםשינוייםלבצע,Pre-CompetitiveמתחרישללמוריםמאפשריםYAGPכללי

בווריאציהנעשיםמשמעותייםשינוייםאםהרקדן.שלהספציפיתהטכניתלרמהאותהלהתאיםמנתעלהמקורית
קלאסית, או אם יצירה מקורית מיוצרת עבור רקדן, היצירה תיכנס לקטגוריית המודרני העכשווי.

Junior:
בכל קטגוריה, השופטים שלנו מעריכים רקדנים בהתחשב בקבוצת הגיל הספציפית שלהם.

אנו ממליצים למשתתפי הג'וניור שלנו לבחור את הווריאציה המתאימה לגילם ולרמת המיומנות שלהם.
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Pre-Competitive קטגורית

- הקלאסיהבלטבקטגורייתהוריאציותרשימת

● 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
● Graduation Ball (D. Lichine) Pas De Deux Variations
● Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux Variations
● La Bayadere (M. Petipa) Three Shade Variations
● La Fille Mal Gardee (B. Nijinska, D. Romanoff) Pas de Deux Variations
● Le Corsaire (M. Petipa) Odalisque Variations
● Paquita (M. Petipa) All Variations (except Principal Variations)
● Raymonda (M. Petipa) All Variations (except Principal Variations)
● Swan Lake (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois Variations
● The Flames of Paris (V. Vainonen) Pas de Deux Variations
● The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variations of Fairies, Blue Bird Pas de Deux Variations

המיומנותלרמתלהתאימןכדילעילהוריאציותאתמעטולפשטלשנותרשאיםPre-Competitive**מתחרי
הטכנית שלהם.
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JUNIOR קטגוריית
 

- הקלאסיהבלטבקטגורייתהוריאציותרשימת

● Coppelia (A. St. Leon) Pas de Deux and all Variations
● Diana & Acteon (A. Vaganova) Pas de Deux and Variations - 14לגילרק
● 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 and Variations,

Pas de Deux Variations from Act II
● Graduation Ball (D. Lichine) Pas De Deux Variations
● Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux and Variations
● La Bayadère (M. Petipa) Three Shade Variations, Act III;

Gamzatti Variation, Pas de Deux and Variations, Bronze Idol,
Nikia Variation ( דקות02:30למתחתכןאםאלאבתחרות,מתקבלתאינה -Nikia Variation)
:הערה) Gamzatti Temple הוריאציה-

ציוןכךעללהורידיוכלושהשופטים-אובתחרותמתקבלתאינה )
● La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
● La Fille Mal Gardee (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 Animé, 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) All Variations

:הערה) Paquita Etoile- דקות02:30למתחתכןאםאלאבתחרות,מתקבלתאינה )
● Raymonda (M. Petipa) All Variations
● Satanella (M. Petipa) Pas de Deux and Variations
● Swan Lake (M. Petipa, L. Ivanov) Pas de Trois and Variations
● The Awakening of Flora (M. Petipa) Variations
● The Flames of Paris (V. Vainonen) Pas de Deux and Variations
● The Nutcracker Suite (V. Vainonen) Pas de Deux and Variations
● The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variations of Fairies, Aurora Variations from Act I and

Act II ( דקות02:30למתחת ), Blue Bird Pas de Deux and Variations, Wedding Pas de Deux
and Variations. :הערה) Aurora Variation from Act I למתחתכןאםאלאבתחרות,מתקבלתאינה

דקות02:30 )
● The Cavalry Halt (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
● The Talisman (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
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SENIOR קטגוריית
- הקלאסיהבלטבקטגורייתהוריאציותרשימת

● 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 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 and Variations,

Pas de Deux Variations from Act II
● Graduation Ball (D. Lichine) Pas De Deux Variations
● Grand Pas Classique (V. Gsovsky) Pas de Deux and all Variations
● Harlequinade (M. Petipa) Pas De Deux and Variations
● La Bayadère (M. Petipa) Three Shade Variations, Act III;

Gamzatti Variation, Pas de Deux and Variations, Bronze Idol,
Nikia Variation ( דקות02:30למתחתכןאםאלאבתחרות,מתקבלתאינה -Nikia Variation)
:הערה) Gamzatti Temple הוריאציה-

ציוןכךעללהורידיוכלושהשופטים-אובתחרותמתקבלתאינה )
● La Esmeralda (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
● La Fille Mal Gardee (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 Animé, 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) All Variations

:הערה) Paquita Etoile- דקות02:30למתחתכןאםאלאבתחרות,מתקבלתאינה )
● 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

Black Swan Pas de Deux and Variations
● The Awakening of Flora (M. Petipa) Variations
● The Flames of Paris (V. Vainonen) Pas de Deux and Variations
● The Nutcracker Suite (V. Vainonen) Pas de Deux and Variations
● The Sleeping Beauty (M. Petipa) Variations of Fairies, Aurora Variations from Act I and

Act II ( דקות02:30למתחת ), Blue Bird Pas de Deux and Variations, Wedding Pas de Deux
and Variations. :הערה) Aurora Variation from Act I למתחתכןאםאלאבתחרות,מתקבלתאינה

דקות02:30 )
● The Cavalry Halt (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
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● The Talisman (M. Petipa) Pas de Deux and all Variations
● Walpurgis Nacht (L. Lavrovsky) Pas de Deux and Variations.

הווריאציות המפורטות להלן ניתן לבצע רק באישור מפורש בכתב של בעלי זכויות של כוריאוגרפיות אלה או
בהפקותYAGPאו,YAGPבגמראלהוריאציותשללהופעהאישורהמעניקיםקרנות,אונאמנויותממוסדות

משותפות של גאלות.
● Etudes (H. Lander) Ballerina's Variation
● Pharaoh’s Daughter (P. LaCotte) All Variations (ONLY OPEN TO SENIOR WOMEN (except

YAGP Europe Semi-Final locations).
● All choreography by Frederick Ashton

מגבלות זמן
)2:30(שניות.30ו-דקות.2מקסימוםפתוח:/עכשוויסולואוקלאסיתוריאציה●
הרכבים:●
●Classical Pas de Deux:בלבד)וקודה(אדג'יו)6:00(דקות6מקסימום
●Contemporary Pas de Deux:3:30(שניות30ודקות3מקסימום(
)2:45(שניות45ודקות2מקסימוםמשתתפים:2-3●
)3:30(שניות30-ודקות3מקסימוםמשתתפים:4-9●
)5:00(דקות5מקסימוםמשתתפים:+10●

המשתתפים אינם רשאים לרכוש זמן נוסף. כל כניסה עם מוסיקה החורגת ממגבלת הזמן המוקצבת, עלולה לגרום
לניכוי נקודה או לפסילה.

שימוש באביזרים
שימו לב כי התיאטרון עשוי לאסור את השימוש באביזרים.

אחראיתאינהYAGPבלבד.באחריותםהינםבהם,להשתמשרוציםשהמשתתפיםהאביזריםשכללבשימו●
לכל פציעה או אירוע הנובע משימוש באביזרים שהמשתתפים בחרו.

●YAGPכלשהם.לאביזריםאחסוןמספקאינו
●YAGPהינםהאביזריםהזזתוהןהאחסוןהןלה.ומחוצההבמהעלהאביזריםבהזזתסיועמספקאינו

באחריות המשתתף בלבד.
●YAGPשאובדים.אביזריםעלאחראיתאינה
(לאמראשההפקהידיעלאישורלקבלחייביםהאביזריםכל,YAGPבגמרבאביזריםלהשתמשמנתעל●

אנא,YAGPבגמרבאביזריםהשימושאתלאשרמנתהגמר).עלתחילתמועדלפנישבועותמשלושהיאוחר
כתוביהיההדוא"לשלהנושאכשבשורת,production@yagp.orgלכתובתדוא"לשלח

“Props usage request – YAGP Finals”.
●YAGPהתחרות.לפני/אחריאביזריםשלבמשלוחסיועמספקתלא
●YAGPלהיותויכולמוגבל,קרובותלעתיםהואהקלעיםמאחוריהשטחכיורקדניםהוריםלמורים,מזכיר

הםכאשרהללוהנסיבותאתלכבדמהכוריאוגרפיםמבקשיםאנוהמוקצב.לחלליתאימוהאביזריםכלשלא
מכינים את קטעי הריקוד ולהגביל את השימוש באביזרים כמה שפחות.
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פרסים אזוריים וניקוד
ברצינותשלנו,והצוותוהשופטיםמוריהםמשפחותיהם,שלנו,הרקדניםבריאותאתלוקחYAGPָחָדׁש!●

רבה. כל טקסי חלוקת הפרסים יתקיימו באופן מקוון, בעונה זו, כדי לשמור על הבריאות של כולם.
חדש! טקסי הפרסים ישודרו בשידור חי; התאריך והשעה יוכרזו עבור כל מיקום במועד מאוחר יותר.●
ייקבעזהבשילוב.אובנפרדיוכרזופתוחים,/העכשווייםוהריקודיםהקלאסיהבלטבקטגוריותהזוכים●

על פי שיקול דעתם של השופטים.
זה,במקרהמשתתפים.בנים6מפחותישנםכןאםאלאבנפרד,ייתחרווהבנותהבניםהגיל,קבוצותבכל●

Bestל-הפרסחלוקתאךישולבו,והבנותהבנים Male Dancer,שלדעתםלשיקולבהתאםבנפרד,תהיה
חבר השופטים.

●The Grand Prix AwardהגילאיםבקבוצתביותרהטובההכוללתההופעהעלמוענקSenior.
●The Youth Grand Prix AwardהגילאיםבקבוצתביותרהטובההכלליתההופעהעבורמוענקJunior.
●The Hope AwardבהגילבקבוצתביותרהטובההכוללתההופעהעבורמוענקPre-Competitive.

בקבוצתהרקדניםמכללבולטים,YAGPשלהשופטיםחברשלהסכמהפיעללרקדניםמוענקיםאלהפרסים●
גילם, הן בקטגוריית הבלט הקלאסי והן בקטגוריות העכשווי/פתוח.

כדי לזכות בפרסים המובילים הללו, משתתפים חייבים לבצע גם וריאציה קלאסית וגם סולו עכשווי / פתוח.●
שהוכרזו.הפרסיםכלאתלהציגשלאהזכותאתלעצמושומרYAGPשלהשופטיםחבר●

ניקוד
כלשלהציוןנקודות.100הואהמקסימלישהציון-וטכנייםאמנותיים-אלמנטיםמשנימורכבתהניקודמערכת
ידיעלשניתנוהציוניםשלמהממוצעמורכבהסופיהציוןוהאמנותיים.הטכנייםהציוניםשלמממוצעמורכבשופט

שונים.מרקעיםכולםהאזוריים),הגמרמחצאיאחדבכלשופטיםחמישהעדשלושהישנםכלל(בדרךהשופטיםכל
הניקוד,בדףאישיותהערותלהעניקהשופטיםרשאיםמשתתף,כלשלהופעתועבורמספריניקודלמתןבנוסף

במטרה לעזור בהדרכת המשתתפים בהכשרה שלהם. הניקוד מותאם לרמת הטכניקה האישית של כל תלמיד.

גיליונות הציונים
ָחָדׁש! בעונה זו, כל גיליונות הציונים ימולאו באופן אלקטרוני וישלחו לאחר האירוע אל הדוא"ל של בית הספר או

לכתובת הדוא"ל האישית (של משתתפים עצמאיים).

הצעות מלגה אזוריות
צריכיםהאזורי,הגמרבחציהשתתפותםבעקבותקבלה,/ענייןמכתביאומלגההצעותשמקבליםמשתתפים

למשרדלהודיעמהמשתתפיםמבקשיםאנואותם.המייצגיםהספרמבתישנמסרוהקשרפרטיאחרישירותלעקוב
האזורי שלנו לאחר שההצעה של המשתתף אושרה.
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נקודות)96שלכוללציוןנדרשבגמרלהשתתףזכאילהיות(כדיYAGPשללגמרהבחירה
(תחרויות,YAGPשלהגמרחצאימאירועיבאחדייבחרורקדניםבגמר,להשתתףזכאיםלהיותכדי●

אודישנים או סדנאות).
*REGIONAL SEMI-FINALS:ומעלה96שלכוללציוןלקבלחייביםרקדניםבגמר,להשתתףזכאילהיותכדי

כוללציוןקיבלושלאמשתתפים-השופטיםשלדעתםשיקוללפי-בנוסףהקלאסי.הבלטבקטגורייתסולועבור
לגמר.להזמינםיהיהניתןהקלאסי,הבלטבקטגורייתסולועבורומעלה96של

לגמר.להיבחרזכאילהיותלמשתתףמאפשרתאינהעכשווית/פתוחהבקטגוריהומעלה96ציוןקבלתהערה:
להיותכדי.96מתוךכוללציוןקיבלואםאוהשופטיםשלדעתםשיקולפיעללגמר,מוזמניםאנסמבלים●

ומעלה.96שלכוללציוןלקבלהאנסמבלעלהשופטים,חברידיעללהזמנהזכאי
אלהשמקומותכיווןבגמר,להשתתפותהזמנהמבטיחהאינהאזוריגמרבחצי3או1,2במקוםזכייה●

מוענקים ביחס לשאר ההופעות בכל קטגוריה.
96שלכוללציוןקיבללאאךשלהם,בקטגוריההשלישיאוהשניהראשון,במקוםזכהרקדןאםדוגמה:

ומעלה עבור ביצוע הבלט הקלאסי שלהם, הוא לא יהיה זכאי להשתתף בגמר.

PRE-COMPETITIVEהגיללקבוצתהמשתייכיםלרקדנים*
שלהם.סולוביצועכלעבורומעלה96כוללציוןמקבליםהםאםלגמרזכאיםPre-Competitiveמשתתפי

Pre-Competitiveמשתתףאםבגמר.להשתתףזכאיםומעלה96שלכוללציוןשקיבלוהחלקיםרקהערה:
1-וקלאסי1-לגמרקטעיםשנימקסימוםלבחוררשאיהואשביצע,סולוקטעילמספרעובר,ציוןמקבל

ַעכָׁשוִי.

SENIORוJUNIORהגיללקבוצותבחלוקהלרקדנים
וריאציהעםלהירשםחייביהיהלהשתתף,מנתעללגמר,-הוזמןSENIORוJUNIORהגילמקבוצתרקדןאם•

קלאסית אחת ועם סולו עכשווי אחד.
לאזהזאת,עםבגמר.להשתתףהוזמנושבזכותהוריאציה,אותהעםלגמריירשמוהמשתתפיםכימאודמומלץ•

חובה; המשתתפים רשאים לבחור בכל וריאציה אחרת מרשימת הרפרטואר הקלאסי.

*שימו לב -
המשתתפיםשלההשתתפותאתתפסול,YAGPשלוהכלליםהתקנוןחוקיעלשמירהאי

באזור.
COVIDבעקבותביטוליםשלבמקרה החזרמדיניותהבדלללאמקוונת,לתחרותיועברוההרשמות,19

התשלומים.
שהונפקוההנחיותכלאחרלעקובימשיךYAGP,שלנוהעדיפויותסדרבראשנשארוהמשתתפיםוביטחוןבריאות

ע״י ממשלת ארה״ב, ממשלות מדינה/עירייה וחוקי התיאטראות.

YAGPעבורYAGPבאתרהראשיבעמודעייןאנא HEALTH CODE!
www.yagp.org
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