
 

KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO TAŃCE PAR 
 

ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA I EUROPY 
INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION 

 

Zagnańsk 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 
 

Organizator: 

Studio Tańca Candela 

Wójt Gminy Zagnańsk 
 

Współorganizatorzy: 

Sekretariat Narodowy IDO w Polsce 

Polski Związek Tańca Freestyle 
 

Termin imprezy: 

18-19 luty 2017 r. /w przypadku dużej liczby zgłoszeń turniej rozpocznie się 17.02.2017 r./ 
 

Miejsce: 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku 

ul. Turystyczna 59b 

26-050 Zagnańsk 

woj. świętokrzyskie 
 

Patronat Honorowy: 

Starostwo Powiatowe 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
 

Cele Mistrzostw: 

Popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca freestyle oraz wyłonienie Krajowych Mistrzów 

w strukturach IDO w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. 
 

Wyłonienie reprezentacji PZTF i PFT – członków Sekretariatu Narodowego IDO – na 

Mistrzostwa Świata i Europy International Dance Organization na 2013 rok. 

 

Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami IDO (szczegółowe informacje można 

znaleźć na www.ido-dance.com w zakładce IDO Rules). 

 



Komisja sędziowska: 

Sędzia Główny niepunktujący wybrany przez SN IDO w Polsce, 7-osobowa Komisja 

Sędziowska złożona z sędziów PFT i PZTF, sędziowie wolontarni, 2-osobowa komisja 

skrutacyjna zatwierdzona przez SN IDO. 
 

Nagrody: 

 Solo i duety - puchary za I, II, III miejsca; medale i dyplomy dla  finalistów. 

 Grupy / Formacje -  medale za I, II, III miejsca; puchary i dyplomy dla  finalistów. 

 Couple Dance Master Showcase - medale za I, II, III miejsca; puchary i dyplomy dla  

finalistów  (medale  dla  finalistów – nie będą rozdawane podczas imprezy, zostaną przesyłane do zespołów w 

ciągu dwóch tygodni od zakończenia turnieju). 

 Certyfikat uczestnictwa dla każdego klubu, biorącego udział w Mistrzostwach. 
 

Dyscypliny taneczne: 
 

Argentine Tango 
pary Adults1 

pary Adults2 

Salsa 
pary 

Merengue 
pary 

Bachata 
pary 

Caribbean Dance 
pary 

Jitterbug 
pary 

Hustle / Disco Fox / 

Disco Swing 
pary 

Couple Dance 

Formations 
(10-24 os. / 5-12 par) 

and Teams 
(4-8 os. / 2-4 pary) 

Salsa Rueda de Casino 

Teams and Formations 
(4-24 os.) 

Caribbean Show 
solos female 

solos male 

Duos 

Groups 

Formaations 

Salsa Shines 
solos female 

solos male 

Duos 

Duos Adults 1: 

duos female/female; duos 

male/male; 

duos female/male 

Couple Dance Master 

Showcase 
(16 os. i więcej) 

b.o. wiekowych 

West Coast Swing 
pary 

Synchro Dance 
Groups 

Formations 

Latin Show 
solos female 

solos male 

Duos 

Groups 

Formaations 

 

 

Kategorie wiekowe: 

Mini Kids   7 lat i młodsi  /   7.-  - 2010 i młodsi 

Children 11 lat i młodsi  / 11.-  - 2006 i młodsi 

Juniors  12 – 15 lat  / 12.-15 - 2005 – 2002 

Adults 1 16 lat i starsi  / 16.+  - 2001 i starsi 

Adults 2 31 lat i starsi  / 31.+   - 1986 i starsi 
Uwaga!! W kategorii wiekowej Adults 2 nie mogą tańczyć młodsi tancerze 
 

1. W duetach w danej kategorii wiekowej może tańczyć tancerz z młodszej kategorii wiekowej. W tym 

przypadku wiek młodszego tancerza nie może być mniejszy niż 2 lata od dolnej granicy wyższej kategorii 

wiekowej i 3 lata mniej od wieku starszego tancerza w duecie (dotyczy wszystkich dyscyplin IDO). 

2. W zespołach w danej kategorii wiekowej może tańczyć maksimum 50% tancerzy z młodszej kategorii 

wiekowej. Wiek młodszych tancerzy nie może być większy niż 2 lata od dolnej granicy wyższej kategorii 

wiekowej ( dotyczy wszystkich dyscyplin IDO). 

3. UWAGA! W kategorii DZIECI MŁODSZE (7 lat i młodsi) nie zostaną przyznane tytuły mistrzowskie. 

Zawody te noszą nazwę DANCE STAR i są eliminacjami do zawodów DANCE STAR IDO. 

 



Rezerwacja noclegów: 

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Lista adresowa noclegów – na końcu 

Regulaminu. 
 

Wyżywienie: 

W trakcie trwania całych zawodów na Hali będzie możliwość wykupienia obiadu. 
 

Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenie on-line - www.pztf.pl w terminie do 21.01.2017. 
Zgłoszenie bez potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte. 
 

Opłaty startowe dokonywać należy na konto: 

Candela Kamil Borecki 

ul. Daleka 40; 25-319 Kielce 

nr konta: 33 1090 2040 0000 0001 1664 0016 

z dopiskiem „(nazwa klubu) - KM IDO (i podaną ilością za co: np. 4xS; 2xD; 3xG; 2xF) 

 

UWAGA! Zgłoszenia w terminie 22.01 – 16.02.2017 r. będą przyjmowane po akceptacji 

zgłoszenia przez Sędziego Głównego i organizatora oraz dokonaniu podwójnej opłaty 

startowej. 
 

Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dnia 21.01.2017 r. w 

wysokości: 

 solo                – 47,00 zł 

 duety, pary    –  94,00 zł 

 grupy             – 270,00 zł 

 formacje        – 690,00 zł 

 Couple Dance Master Showcase – 710 zł + 10 zł za każdą osobę pow. 25 
 

osobno za każdą konkurencję. 
 

Posiadanie aktualnej licencji tanecznej PFT, PZTF na rok 2017. 
Potwierdzenie uczestnictwa w dniu Mistrzostw w Biurze Organizacyjnym i przekazanie 

książeczek startowych (PZTF). Rejestracji dokonuje przedstawiciel klubu. Nie ma możliwości 

zgłaszania się indywidualnie. 

Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener / przedstawiciel klubu (członka 
wspierającego). 

W przypadku uzasadnionego protestu nieprawidłowo zgłoszeni uczestnicy zostają 
zdyskwalifikowani w danej kategorii i dyscyplinie tanecznej. W tym wypadku wszelkie 

opłaty (w tym startowe) nie podlegają zwrotowi. 
 

Ogólny program rozgrywania Mistrzostw: 

Uwaga! program może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników: 

17 lutego 2017 r. (piątek) – dzieci, juniorzy, dorośli (w przypadku dużej ilości zgłoszeń) 
18 lutego 2017 r. (sobota) – dzieci, juniorzy, dorośli 

19 lutego 2017 r. (niedziela) – dzieci, juniorzy, dorośli i dorośli 2 
 godz. 8.00 – otwarcie Hali; 

 godz. 8.15 – 9.30 – rejestracja ekip część przedpołudniowa; 

 godz. 10.00 rozpoczęcie turnieju I część – mini kids, children, junior 

 godz. 19:00 – 22:00 Gala Mistrzostw 
Szczegółowy Program Mistrzostw podany zostanie po 21 stycznia 2017 r., tj. po upływie terminu zgłoszeń. 

 
 

 

 



Uwagi końcowe. 

Wymiary parkietu – zgodnie z przepisami IDO 

Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni. 

Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje zgłaszające. 

Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Mistrzostw. 

Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez 

obuwia. 

Niedozwolone jest używanie obuwia, który może zniszczyć - zarysować parkiet. Tancerki 

tańczące w szpilkach muszą posiadać na nich ochronki kauczukowe / plastikowe. 

Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 

Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w hali. 

Wejście na teren hali możliwe jest wyłącznie na podstawie identyfikatora uczestnika, 

trenera, opiekuna, zaproszenia lub na podstawie ważnego biletu dla publiczności. 

Dokonanie zgłoszenia i udział w KM IDO Tańce Par Zagnańsk 2017 równoznaczne jest 
z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, 

video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w 

dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w 

materiałach z Mistrzostw. 

Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w KM IDO Tańce Par Zagnańsk 2017 na 

każdym etapie. W takim przypadku, jak również w przypadku nie zakwalifikowania się do 

kolejnych rund opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

Protesty wyłącznie w formie pisemnej przyjmowane będą wyłącznie do 30 minut po 

zakończeniu danej konkurencji, po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł do organizatora, 

który - w przypadku nie uznania protestu – przekazuje opłatę na konto SN IDO w Polsce 

(zwrotnej w przypadku uznania zasadności protestu; ulegającej przepadkowi w przypadku, 

kiedy protest nie zostaje uznany) i rozpatrywane przez Sędziego Głównego przy udziale 

organizatora i przedstawiciela każdej organizacji. 

Wstęp dla publiczności 20 zł / dzień - bilet normalny, dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny. 

Miejsce przy stoliku 50 zł za cały dzień. 

 

Zapraszamy do Zagnańska 
 

Organizatorzy: 

Michalina i Kamil Boreccy                                             Szczepan Skorupski 
          Studio Tańca CANDELA                                                                                 Wójt Gminy Zagnańsk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noclegi w Zagnańsku 
 

„Gościniec Świętokrzyski” – świetny turystyczny weekend i tetrapody 

ul. Bartkowe Wzgórze 19 26-050 Zagnańsk 

tel./fax: (41) 300-10-30 

www.bartkowe.com 

gosciniec123@neostrada.pl 
 

Hotel-Restauracja-Bar "Pod jaskółką" 
Tumlin-Osowa ul.Sosnowa 56 

tel./fax. (41) 300-30-58 

hotel@podjaskolka.pl 

www.podjaskolka.pl 
 

Pokoje Gościnne "Pod Tetrapodem" 

Ścięgna 78 A 26-050 Zagnańsk 

tel.601 146 313 

podtetrapodem@wp.pl 

www.podtetrapodem.pl 
 

Gospodarstwo Agroturystyczne "Za Siódmą Górą" Witold Zagórski 
Zachełmie ul. Pogodna 10 26-050 Zagnańsk 

tel. (41) 300-19-30, 880-806-307 

witoldzagorski@wp.pl 

www.agrochillout.pl 
 

Agrotyrystyka Aneta Zwierzchowska 
Tumlin-Osowa ul. Sosnowa 40 26-050 Zagnańsk 

tel. (41) 300-31-50, 605-535-130 
 

Gospodarstwa Agroturystyczne Domki w Zagnańsku 
Kopcie 19 oraz Osiedle Wrzosy 5 26-050 Zagnańsk 

Tel. (41) 300-16-00, 608-161-530 
 

Agroturystyka Teresa Jaros 
Gruszka 19 26-050 Zagnańsk 

tel. (41) 301-16-54 
 

Agroturystyka Mieczysław i Grażyna Gonciarz 

Kołomań 18 a 26-050 Zagnańsk 

tel. (41) 300-35-35 
 

Agroturystyka Katarzyna i Jarosław Stępień 
Kołomań 8 26-050 Zagnańsk 

tel. (41) 300-38-81 
 

Agroturystyka "Chata" Józefa Pasternak 

Umer 65 26-050 Zagnańsk 

tel. (41) 300-35-59 
 

Gospodarstwo Agroturystyczne Zdzisław Chaba 
Belno 5A 26-050 Zagnańsk 

tel. (41) 300-15-55 
 

Zespół Szkół Leśnych – Internat 
ul. Spacerowa 4 26-050 Zagnańsk 

tel./fax (41) 300-11-41, (41) 300 15 14 

 

mailto:gosciniec123@neostrada.pl
http://www.podjaskolka.pl/
http://www.podtetrapodem.pl/
http://www.agrochillout.pl/


 

Noclegi w Kielcach (18 km od Zagnańska) 
 

Hotel Arkadia 

ul. Urzędnicza 13 25-729 Kielce 

tel./fax. 41 345 51 50 

www.hotelkielce.pl/ 
 

Citi-Hotel 

ul. Paderewskiego 4 25-017 Kielce 

tel. 41 343 51 51 

citipark@citipark.pl 

www.citipark.pl/ 
 

Dal Hotel 

ul. Piotrkowska 12 25-510 Kielce 

tel. 41 336 10 00, 41 336 10 10 

recepcja.kielce@hoteldal.pl 

www.hoteldal.pl 
 

Hotel Ibis 

ul. Warszawska 19 25-516 Kielce 

tel. 41 340 69 00 

www.ibishotel.com.pl 
 

Hotel Pod Złotą Różą 

Pl. Moniuszki 7 25-334 Kielce 

tel. 41 341 50 02 

info@zlotaroza.pl 

www.zlotaroza.pl 
 

Hotel Łysogóry 

ul. Sienkiewicza 78 25-501 Kielce 

tel. 41 365 50 00 

hotel@lysogory.com.pl 

www.lysogory.com.pl/ 
 

Hotel Faraon 

ul. Stara 6 25-544 Kielce 

tel. 41 249 53 00 

hotel@hotelfaraon.pl 

www.hotelfaraon.pl/ 
 

Hostel Milo 

ul. Jasna 3a 25-514 Kielce 

tel. 602-32-99-69 

hostel@milo.kielce.pl 

www.milo.kielce.pl 

http://www.hotelkielce.pl/
http://www.citipark.pl/
http://www.hoteldal.pl/
http://www.ibishotel.com.pl/
http://www.zlotaroza.pl/
http://www.lysogory.com.pl/
http://www.hotelfaraon.pl/

