1. MĒRĶIS
1.1.

Padarīt Dj dzīvi interesantāku, sniedzot vairāk adrenalīna, spilgtu
iespaidu un devu popularitātes.

2. NOSAUKUMS, NORISES VIETA UN LAIKS
2.1.
2.2.
2.3.

Sacensību oficiālais nosaukums ir „DISCOMANIA CUP 2010”.
Sacensību priekšsacīkstes, pusfināli un fināls norisināsies klubā „Mad
House” (Rīgā, Kaļķu ielā 11).
Visi posmi notiks trešdienās no plkst. 21:00 (var tikt ieviestas izmaiņas,
jāseko
līdzi
informācijai
čempionāta
mājas
lapā
–
www.discomaniacup.lv, sadaļā GRAFIKS vai JAUNUMI).

3. PIETEIKŠANĀS
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Pieteikšanās sacensībām sākas 2010. gada 12. aprīlī un ilgs līdz 2010.
gada 18. aprīlim (ieskaitot). Pieteikšanās termiņš var tikt pagarināts, ja
dalībnieku skaits nav pietiekams.
Pieteikties var jebkurš, kurš sevi uzskata par DJ bez vecuma, rases,
nacionālās un reliģiskās piederības ierobežojumiem.
Lai pieteiktu savu dalību čempionātā ir jāiesniedz veikalā
„DISCOMANIA” (Rīgā, Ģertrūdes ielā 69/71) vai caur e-pastu
cup@discomania.lv sekojoša informācija:
3.3.1. 30 minūšu garš LIVE miks (nedrīkst būt veidots ar
datormiksēšanas programmu palīdzību. Miksam ir jābūt tādā
muzikālajā žanrā (house, techno, hip-hop u.c.), ar kādu ir
plānots startēt čempionātā),
3.3.2. 3 dažādas bildes,
3.3.3. .txt fails ar šādu informāciju:
3.3.3.1. dj niks,
3.3.3.2. mini biogrāfija (latviešu valodā),
3.3.3.3. atskaņošanas formāts (CD, Vinyl vai cits),
3.3.3.4. e-pasts,
3.3.3.5. mobilā tālruņa numurs (ja nav, tad jebkurš cits
kontakttālrunis).
Pēc pieteikumu saņemšanas un dalībnieka apstiprināšanas
čempionātam, DISCOMANIA CUP 2010 organizatori pēc iesniegtā
miksa noteiks dalībnieka muzikālo žanru.

4. IZLOZE
4.1.
4.2.
4.3.

Pēc visu pieteikumu izvērtēšanas, sacensībām tiks atlasīti 40
dalībnieki.
Pretendenti, kas būs iekļuvuši sacensībās tiks informēti caur e-pastu
un SMS.
Starp visiem sacensībās iekļuvušiem dalībniekiem, 2010. gada 19.
aprīlī tiks veikta izloze, kurā noteiks uzstāšanās kārtību.
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4.4.

Ja līdz 2010. gada 18. aprīlim nav pieteicies vai pēc organizatoru
izvērtēšanas nav iekļuvis nepieciešamais dalībnieku skaits, var tikt
nozīmēta papildus izloze, pēc papildus pieteikšanās kārtas beigām.

5. DALĪBAS MAKSA
5.1.
5.2.

Dalības maksa čempionātam ir 15.00 LVL. Dalības maksa ir jāmaksā
tikai tiem dalībniekiem, kas tiek atlasīti čempionātam.
Ja dalības nauda netiek samaksāta līdz dienai, kad dalībniekam ir
jāuzstājās priekšsacīkstēs, viņš tiek diskvalificēts.

6. SACENSĪBAS
6.1.

Sacensības norisināsies trijos posmos – priekšsacīkstes, pusfināli un
fināls (skatīt shēmu zemāk).

6.2.

Dalībnieku uzstāšanās katrā posmā tiks sadalīta grupās pa 4
dalībniekiem katrā. Pirms katras sacensību dienas tiks veikta izloze,
kurā noteiks dalībnieku uzstāšanās kārtību konkrētā dienā.
Priekšsacīkšu posmā pēc izlozes rezultātiem tiks izveidotas 10 grupas.
Pusfinālā tālāk tiek viens dalībnieks no katras grupas, kurš ieguvis
vislielāko punktu skaitu pēc žūrijas vērtējuma un balsojuma
rezultātiem, kā arī 6 labākie pēc žūrijas vērtējuma no visiem
„izkritušajiem”.
Atkarībā no priekšsacīkšu rezultātiem, tiks izveidotas 4 pusfinālu
grupas. Uz finālu tālāk tiek viens dalībnieks no katra pusfināla, kurš
ieguvis vislielāko punktu skaitu pēc žūrijas vērtējuma un balsojuma
rezultātiem.
1. pusfināla grupu veidos uzvarētāji no 1. līdz 4. priekšsacīkšu grupai,
2. pusfināla grupu – no 5. līdz 8. priekšsacīkšu grupai, 3. pusfināla
grupu – no 9. līdz 10. priekšsacīkšu grupai un 2 vislābākie no
„izkritušajiem”, 4. pusfināla grupu – pārējie četri no labākajiem
„izkritušajiem”.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
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6.7.
6.8.
6.9.

Fināls notiks 2010. gada 04. augustā, kurā piedalīsies 4 veiksmīgākie
dalībnieki no katras pusfināla grupas.
Uzstāšanās laiks visos posmos katram dalībniekam tiek dots 30
minūtes, kura laikā ir jāizmanto vismaz septiņi skaņdarbi.
Ja uzstāšanās laikā dalībnieks izmanto sagatavotu „mixu”, viņš var tikt
diskvalificēts.

7. VĒRTĒŠANA UN BALSOŠANA
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.

7.14.
7.15.
7.16.

Vērtēšana un balsošana norisināsies no sacensību dienas (trešdienas)
plkst. 21:30:00 līdz nākamās nedēļas otrdienas plkst. 23:59:59. Fināla
vērtēšana un balsošana norisināsies no 2010. gada 04. augusta plkst.
21:30 līdz 13. augustam plkst. 21:00.
Rezultāti tiek paziņoti pēc balsošanas beigām līdz nākamās dienas
plkst. 12:00. Fināla vērtējums un balsojums tiek „slēpts” 10. augustā
plkst. 23:00 un rezultāti tiek paziņoti galā pasākuma laikā.
Vērtēšanas un balsošanas gaita tiešsaistes režīmā būs vērojama
čempionāta
mājas
lapā
–
www.discomaniacup.lv,
sadaļā
BALSOŠANA.
Dalībnieku vērtēšana notiks 4 daļās – žūrijas vērtējums, klātienes,
interneta un SMS balsojums.
Katrs žūrijas loceklis dalībniekus vērtēs pēc 2 kritērijiem – STILS
(oriģinalitāte, pasniegšanas maniere, „rokraksts”) un TEHNIKA
(sarežģītība, miksēšanas kvalitāte).
Katrs kritērijs tiks vērtēts 6 baļļu sistēmā. Maksimālais baļļu skaits, ko
viens dalībnieks var saņemt no viena žūrijas locekļa – 12 balles.
Žūrijas vērtējums čempionāta mājas lapā www.discomaniacup.lv tiks
ievietots 24 stundas pirms balsojuma beigām.
Klātienes balsošana notiks katras sacensību dienas norises laikā.
Interneta balsošana tiešsaistes režīmā norisināsies čempionāta mājas
lapā www.discomaniacup.lv, sadaļā BALSOŠANA.
Interneta balsojums tiks pieņemts tikai no Latvijas, t.i., Latvijas IP
adresēm.
Internetā varēs nobalsot tikai vienu reizi vienas grupas ietvaros no
viena datora, t.i., no vienas IP un MAC (fiziskā datora adrese) adresēm
un par vienu dalībnieku.
Balsojot internetā, būs jānorāda eksistējoša e-pasta adrese, uz kuru
pēc balsojuma apstiprināšanas atnāks e-pasts. E-pastā tiks norādīta
saite, uz kuras uzspiežot balsojums tiks pieņemts.
Ja balsojot, datubāzē būs jau piereģistrēta IP, MAC vai e-pasta
adreses, tad balsojums netiks pieņemts un uz norādīto e-pasta adresi
atnāks paziņojums par to, ka balsojums netika pieņemts un iemesls
kāpēc tas netika izdarīts.
SMS balsošana notiks, sūtot attiecīgā dalībnieka kodu uz numuru 144
(no jebkura operatora mobilā tālruņa). Maksa par SMS – 0.25 LVL.
Balsojot ar SMS varēs balsot tikai par vienu dalībnieku un vienu reizi
vienas grupas ietvaros.
Ja balsojot, datubāzē būs jau piereģistrēts tālruņa numurs, tad
balsojums netiks pieņemts un uz tālruņa numuru tiks atsūtīta SMS par
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to, ka balsojums netika pieņemts, jo no attiecīgā tālruņa numura jau
tika saņemts balsojums.
7.17. Galīgais dalībnieka vērtējums tiks izteikts punktos, kuri tiks aprēķināti
apkopojot visus vērtējumus un balsojumus vienā formulā.
7.18. Punktu aprēķināšanas formula ir sekojoša:

7.19. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad
augstāks novērtējums ir tam dalībniekam, kuram ir augstāks žūrijas
vērtējums.

8. ŽŪRIJAS KOMISIJA
8.1.

Žūrijas komisijas sastāvā ir 7 žūrijas locekļi:
• Ratz Lukas (Discomania.lv);
• Mixmaster A.G.;
• Bogdan Taran (Dance Box vadītājs);
• [Ex] da Bass (EHR Party Service vadītājs);
• Johny Adroit (Discomania CUP ‘08 uzvarētājs);
• Electricano (DJ konkursa Movida Corona ‘09 uzvarētājs);
• Andre Crash (DJ aptaujas DJ TOP ’09 uzvarētājs).

9. NOMINĀCIJAS
9.1.

DISCOMANIA CUP 2010 nominācijas tiek noteiktas sekojošas:
9.1.1. DISCOMANIA CUP 2010 čempions (dalībnieks, kurš finālā
iegūs vislielāko punktu skaitu),
9.1.2. DISCOMANIA CUP 2010 labākais [žanrs] DJ (dalībnieks, kurš
iegūs vislielāko žūrijas punktu skaitu savā žanrā),
9.1.2.1. ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds augstākais
punktu skaits, tad nomināciju iegūst dalībnieks ar augstāko
vietu kopvērtējumā,
9.1.2.2. šīs nominācijas tiks noteiktas vairākas, atkarībā no
muzikālo žanru skaita,
9.1.2.3. nominācija tiks izveidota, ja vienā muzikālajā žanrā būs
vismaz 5 dalībnieki,
9.1.2.4. nominācijas tiks pasludinātas pēc visu dalībnieku
apstiprināšanas čempionātam,
9.1.3. DISCOMANIA CUP 2010 publikas simpātija (dalībnieks, kuram
būs vislielākais atbalstītāju skaits (tiek ņemti vērā klātienes,
interneta un SMS balsojums)),
9.1.3.1. atbalstītāju skaits tiek noteikts vienas grupas ietvaros.

10.

BALVAS

10.1. Kopējais balvu fonds ir 600.00 LVL.
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10.2. Balvu sadalījums pa nominācijām tiks paziņots pēc nomināciju skaita
noteikšanas.
10.3. Balvas tiek izmaksātas veikala DISCOMANIA (Rīgā, Ģertrūdes ielā
69/71) dāvanu kartēs un netiek mainītas pret naudu.
10.4. Dāvanu kartes ir jāizmanto 3 mēnešu laikā no saņemšanas datuma.
10.5. Pēc sacensību beigām visi dalībnieki saņem īpašās DISCOMANIA
CUP 2010 piemiņas balvas.

11.

NOSLĒGUMS

11.1. 2010. gada 14. augustā par godu DISCOMANIA CUP 2010 tiks
organizēts noslēguma pasākums, kurā tiks paziņoti fināla rezultāti un
apbalvoti laureāti.
11.2. Veiksmīgākajiem čempionāta dalībniekiem tiks dota iespēja, kopā ar
populāriem māksliniekiem, uzstāties uz pasākuma skatuvēm.
11.3. Katram dalībniekam tiek nodrošinātas 5 bezmaksas ieejas biļetes uz
noslēguma pasākumu.
11.4. Apstiprinājums par dalību pasākumā un viesu saraksts ir jāatsūta ne
vēlāk kā vienu nedēļu pirms noslēguma pasākuma dienas.
Visus jautājumus, ieteikumus, iebildumus un uzslavas sūtīt uz e-pastu
cup@discomania.lv.
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