KETENTUAN LOMBA DANCE
DEMPO CUP XIV 2018
TINGKAT SMP/SEDERAJAT SE-JAWA TIMUR
I. Deskripsi Umum
Festival Dance ini merupakan bagian dari rangkaian lomba Dempo Cup XIII
2018 sebagai ajang uji kreativitas, bakat, dan minat pelajar dalam bidang gerak
tari yang menjunjung tinggi bahasa dan seni.
II. Ketentuan Peserta
1. Kegiatan ini merupakan lomba Moderen Dance (No Sexy). Lomba ini
didasarkan pada penciptaan suatu garapan/koreografi/komposisi baru yang
sesuai dengan tema, bukan dance jadi.
2. Tim adalah tim yang berasal dari SMP se-Jawa Timur.
3. Peserta adalah siswa-siswi SMP yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
Kepala Sekolah.
4. Jumlah peserta 5-10 orang/kelompok (laki-laki – perempuan, perempuan
semua, atau laki-laki semua).
5. Membayar uang pendaftaran.
6. Keanggotaan regu adalah tetap dan tidak boleh diganti selama lomba.
7. Durasi pertunjukan 3-7 menit.
8. Peserta harap datang 30 menit sebelum lomba dilangsungkan, untuk
melakukan pendaftaran, mengisi daftar hadir, mengambil nomor peserta,
mendengar
informasi
dari
panitia,
dan
mengadakan
persiapan
seperlunya(Peserta wajib membawa Kartu Pelajar).
9. Kuota maksimal peserta lomba dance ini sebanyak 12 tim (jika jumlah
peserta sudah mencapai batas kuota yang ditentukan, maka
pendaftaran ditutup).
10. Panitia telah menyediakan panggung dengan ukuran 6X8 meter.
11. Penilaian juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Peserta yang telah mendaftar namun tiba-tiba mengundurkan diri karena
sesuatu hal, maka uang pendaftaran tidak dapat diminta kembali.
13. Technical Meeting:
hari, tanggal : Sabtu, 13 Oktober 2018
waktu
: 12.00 –selesai
tempat
: Aula Atas SMA Katolik St. Albertus, Jalan Talang No. 1, Malang
peserta
: Satu guru pendamping dan satu siswa

III. Teknik Pelaksanaan Lomba
tanggal
: 20 Oktober 2018
waktu
: 10.00 – Selesai
tempat
: SMA Katolik St. Albertus, Jalan Talang No. 1, Malang.
IV. Bahan Penilaian
1. Performance (Transisi, Kekompakan, dan Eksekusi gerakan).
2. Koreografi (Tingkat kesulitan, musikalitas, dan Trik).
3. Kreatifitas (Originalitas, Dinamika, dan Konsep)
V. Penghargaan dan Hadiah
Hasil lomba diumumkan pada hari itu juga.
1. Juara I
: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan Rp.1.250.000,00
dan voucher bebas uang pangkal sebesar 100%.
2. Juara II
: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan Rp.1.000.000,00
dan voucher bebas uang pangkal sebesar 75%.
3. Juara III
: Piala, piagam penghargaan, uang pembinaan Rp.750.000,00
dan voucher bebas uang pangkal sebesar 50%.
VI. Lain-lain
Hal-hal yang belum dicantumkan dalam ketentuan ini akan disampaikan
kemudian sesuai kebutuhan.
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