ПРАВИЛА ПО КОСТЮМАХ.
ЮВЕНАЛИ
Дівчатка
Одяг:
- Чорна спідничка + біла блузка, трико або футболка
- Проста сукня одного кольору + трусики
- Трико із прикріпленою спідничкою
Спідничка проста або плісирована, пошита з 1, 2 або 3 півкругів. Дозволяється одна
проста нижня спідничка по всьому кругу. Не дозволяється жодних оборок на спідниці
або на нижній спідниці. Не можна використовувати жодних жорстких або напівжорстких
стрічок (типу ”ріджелен”) або жилку. Спідничка не повинна бути коротше ніж 10 см вверх
від коліна и не довше ніж нижче коліна. Трусики до сукні повинні закривати нижню
білизну. Рекомендації щодо фасонів, що дозволяються,- приведені на малюнках
№1,2,3 та 4 (див. ст. 32-35).
Матеріал:
Дозволяються непрозорі матеріали та такі, що не створюють ефекту металу.
Дозволяється поєднання різних матеріалів одного і того ж кольору. Якщо
використовується кружево, то воно повинно мати підкладку з матеріалу того ж кольору.
Колір:
Любий колір крім тілесного (колір шкіри).
Прикраси:
Не дозволяються ніякі прикраси (каміння або “фальшиві діаманти”, блискітки, пір’я, квіти,
бахрома, аплікації з кружев і т.д.)
Взуття:
Тільки на блочному каблуку висотою не більше 3,5 см. Дозволяється любий колір.
Взуття дозволяється одягати на короткі носки любого кольору. Дозволяється одягати
колготки тілесного кольору, колготки “сіточка” не дозволяються.
Зачіски:
Не дозволяються складні високі зачіски, штучне волосся, прикраси у волоссі,
кольоровий лак для волосся та лак, що надає блиск.
Макіяж:
Ніякий макіяж не дозволяється. Не дозволяються накладні вії, накладні нігті, засоби що
створюють штучну засмаглість та лак для нігтів.
Ювелірні вироби:
Ювелірні вироби (браслети, обручки, намиста, сережки) не дозволяються.
Хлопчики
Одяг:
Чорні штани, можна застосовувати стрічки матерії, що охоплюють ступню. Можна
використовувати чорний пасок, дозволяється металева пряжка. Проста біла сорочка (як
із магазину готового одягу), потрібно віддавати перевагу бавовняній або бавовняній з
домішками полімерних матеріалів. Блискучі матеріали та матеріали з візерунками не
дозволяються. Комірець “крило” із скошеними краями та закочені рукави не
дозволяються. Для участі в змаганнях по латині і по стандарту необхідно одягати
чорний галстук або метелик. Дозволяється металевий зажим до галстука. Сорочка
повинна бути заправлена в штани.
Прикраси:
Не дозволяються ніякі прикраси.

Продовження Додатку І.
Взуття:
Тільки взуття на низькому каблуку (максимум 2 см) шкіряне, із замші або лаковане.
Одягається з чорними носками.
Зачіски:
Віддається перевага коротким зачіскам. Якщо волосся довге, його потрібно підібрати в
зачіску “кінський хвіст”.
Макіяж:
Ніякий макіяж не дозволяється.
Ювелірні вироби:
Ювелірні вироби не дозволяються.
ЮНІОРИ І
Дівчатка
Одяг для латини і стандарту:
Одяг для змагань.
Правила по фасонах сукні приведені в розділі правил по одягу для дорослих в Додатку
ІІ.
Колір:
Любий колір за виключенням тілесного (колір шкіри).
Взуття:
Дозволяється взуття на “кубинському” каблуку або на тонкому каблуку висотою 2
дюйма (5,08 см).
Зачіски та макіяж:
Макіяж повинен відповідати віку танцюриста.
Ювелірні вироби:
Ювелірні вироби (браслети, обручки, намиста) не дозволяються.
Хлопчики
Одяг для латини:
Чорний, темно синій або білий верх з довгими рукавами (не дозволяється підкочувати
рукави). Верх повинен бути заправлений в штани. Можна використовувати чорний або
темно синій жилет. Матеріали та вирізи для верха описані у категорії Дорослі цих
правил.
Взуття:
Як для Юніорів ІІ.
Зачіски:
Віддається перевага коротким зачіскам. Якщо волосся довге, його потрібно підібрати в
зачіску “кінський хвіст”.
Макіяж:
Макіяж повинен відповідати віку танцюриста.
Ювелірні вироби:
Ювелірні вироби не дозволяються.

Продовження Додатку І.
Одяг для стандарту:
Чорні або темно сині штани і жилет, які одягаються з:
- білою сорочкою з довгими рукавами і чорним галстуком або метеликом;
Фрак (чорний або темно синій) із усіма аксесуарами (фрачна сорочка, метелик, ґудзики і
т.д.)
Взуття:
Тільки взуття чорного кольору на низькому каблуку. Одягається з чорними носками.
Зачіски:
Віддається перевага коротким зачіскам. Якщо волосся довге, його потрібно підібрати в
зачіску “кінський хвіст”.
Макіяж:
Макіяж повинен відповідати віку танцюриста.
Ювелірні вироби:
Ювелірні вироби не дозволяються.
ЮНІОРИ ІІ
Дівчатка
Одяг для латини і стандарту:
Як у Юніорів І або у Дорослих.
Хлопчики
Одяг для латини:
Як у юніорів І або у дорослих.
Одяг для стандарту:
Чорні або темно сині штани та жилет, або чорні або темно сині штани та піджак, які
вдягаються з білою сорочкою з довгими рукавами і чорним галстуком, або з білою
фрачною сорочкою і білим метеликом. Дозволяється металевий зажим до галстука.
Або:
Фрак (чорний або темно синій) із усіма аксесуарами (фрачна сорочка, метелик, ґудзики і
т.д.)
Взуття:
Взуття чорного кольору на низькому каблукові з чорними носками.
Зачіски:
Віддається перевага коротким зачіскам. Якщо волосся довге, його потрібно зібрати в
зачіску “кінський хвіст”.
Ювелірні вироби:
Ювелірні вироби не дозволяються.

Продовження Додатку І.
МОЛОДЬ + ДОРОСЛІ + СЕНЬЙОРИ
Леді
Одяг для латини:
Одяг для змагань.
Правила покрою приведені на малюнку №5 (див. ст. 36).
Область між лінією стегна та лінією колготок, а також область грудей повинні
прикриватися повністю. (Лінія стегна визначається по верхньому краю стегнової кістки).
На зазначених областях не дозволяється використання будь-яких прозорих матеріалів.
Не дозволяються ніякі трусики з високим вирізом, трусики “танго”, вирізи нижче лінії
стегна та прозорі вставки в трусики.
В нерухомому положенні стоячи спідничка повинна повністю прикривати трусики.
Потрібно віддавати перевагу такому покрою, щоб під час танцю трусики було видно
якомога менше.
Якщо костюм складається з двох частин, то верхня його частина не повинна являти
собою ліфчик.
Колір:
Любий колір за виключенням тілесного (колір шкіри).
Трусики повинні бути чорними, або того ж кольору, що й сукня.
Взуття:
Без обмежень.
Зачіски та макіяж:
Надмірний макіяж і надто складні зачіски не бажані.
Ювелірні вироби:
Головний суддя може поставити вимогу зняти елемент ювелірної прикраси, якщо він
складає небезпеку для танцюристки або інших учасників змагань.
Одяг для стандарту:
Одяг для змагань з прикрасами.
Сукні з двох частин не дозволяються. Не дозволяються вирізи нижче лінії талії, низькі
вирізи в області шиї. Грудна область має бути закритою повністю. Не дозволяється
використання прозорих матеріалів в грудній області та в області між лінією талії та
нижньою лінією трусів.
Якщо спідниця сукні має розріз, то він не може бути вище коліна.
Колір:
Любий колір за виключенням тілесного (колір шкіри).
Взуття:
Без обмежень.
Зачіски та макіяж:
Надмірний макіяж і надто складні зачіски не бажані.
Ювелірні вироби:
Головний суддя може поставити вимогу зняти елемент ювелірної прикраси, якщо він
складає небезпеку для танцюристки або інших учасників змагань.
Джентльмени
Одяг для латини:
Брюки:
Чорні, темно сині або кольору костюму партнерки (прозорі вставки
не дозволяються).
Сорочка/Топ:
Всі кольори, включаючи різнокольорову тканину, окрім тілесного
кольору.
Прозорі тканини можуть використовуватися як художні прикраси, але не як основна
тканина. Кількість прозорої тканини, що використовується, не повинна перевищувати
25% . Сорочка або топ повинні бути заправлені в брюки. Не дозволяються сорочки або
топи без рукавів.

Продовження Додатку І.
Сорочка може бути розстебнутою вниз не нижче грудної кістки. Можна використовувати
жилет або жилет-болеро того ж самого кольору, що й брюки. Додатково можна вдягати
галстук, метелик або шарф. Шарф повинен бути зав’язаний і вдягнутий під сорочку.
Прикраси:
Дозволяється використання прикрас.
Взуття:
Без обмежень.
Зачіски:
Віддається перевага коротким зачіскам. Якщо волосся довге, його потрібно зібрати в
зачіску “кінський хвіст”.
Ювелірні вироби:
Головний суддя може поставити вимогу зняти елемент ювелірної прикраси, якщо він
складає небезпеку для танцюристки або інших учасників змагань.
Одяг для стандарту:
Фрак (чорний або темно синій) із усіма аксесуарами (фрачна сорочка, метелик, ґудзики і
т.д.)
Леді і джентльмени
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ СИМВОЛІВ У ЯКОСТІ ПРИКРАС
ТА ДОРОГОЦІННОСТЕЙ.
ЗАМІНА ОДЯГУ ПІД ЧАС КОЛА ЗМАГАНЬ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ, ЯКЩО ТІЛЬКИ ОДЯГ НЕ БУВ
ПОШКОДЖЕНИЙ ДО ТАКОЇ МІРИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ НЕ МОЖЕ.
Реклама
Реклама на костюмах повинна відповідати Правилам Змагань ВРТ.

Продовження Додатку І.

Малюнок №1.
Рекомендації щодо фасонів танцювальних костюмів вікової
категорії ЮВЕНАЛИ.

Фасони спідниць:

ФасонФасон
А
А
Фасон В

Фасон Б

Продовження Додатку І.

Малюнок №2.
Рекомендації щодо фасонів танцювальних костюмів вікової
категорії ЮВЕНАЛИ.

Фасони купальників:

Фасон А
Фасон В

Фасон Г
Фасон Е

Фасон Є
Фасон З

Фасон Б

Фасон Д

Фасон Ж

Продовження Додатку І.

Малюнок №3.
Рекомендації щодо фасонів танцювальних костюмів вікової
категорії ЮВЕНАЛИ.

Продовження Додатку І.

Малюнок №4.
Рекомендації щодо фасонів танцювальних костюмів вікової
категорії ЮВЕНАЛИ.

Деякі можливі комбінації фасонів спідниці, рукава та
купальника.

Спідниця Б
Рукави А
Купальник З
Спідниця А
Рукави Г
Купальник А/Б

Спідниця В
Рукави Б
Купальник Д/Е

Продовження Додатку І.

Малюнок №5.
Рекомендації щодо фасонів танцювальних костюмів вікової
категорії МОЛОДЬ + ДОРОСЛІ + СЕНЬЙОРИ.

Поверхня, зображена на малюнку повинна бути повністю закритою.

