
KRAJOWE	MISTRZOSTWA	
INTERNATIONAL	DANCE	ORGANIZATION	

	Disco	Dance,	Disco	Freestyle,	Street	Dance	Show		
KARCZEW`2017	

ELIMINACJE	MISTRZOSTW	EUROPY	i	ŚWIATA	IDO`2017	
pod	Honorowym	Patronatem		

Burmistrza	Karczewa	Władysława	Dariusza	Łokietka	
	
	
																																																										

	 	
	

R	E	G	U	L	A	M	I	N	
	

ORGANIZATOR	
Uczniowski	Klub	Sportowy	DUET	

Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	Karczewie	
Polska	Federacja	Tańca		

	

WSPÓŁORGANIZATORZY	i	PATRONAT	
Urząd	Miasta	Karczewa	

Sekretariat	Narodowy	IDO	w	Polsce	
Szkoła	Podstawowa	nr	2	Karczewie	

	

TERMIN	i	MIEJSCE		
04	–	05	marca	2017		

Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji,	ul.	Bohaterów	Westerplatte	55	w	Karczewie	
	

KIEROWNICTWO	ORGANIZACYJNE	&	LOGISTYKA	
Leszek	Cichocki	–	602	522	586	

	

Cele	Mistrzostw:	
• Popularyzacja	i	propagowanie	rozwoju	tańca	nowoczesnego	oraz	wyłonienie	Krajowych	

Mistrzów	w	strukturach	IDO	w	poszczególnych	konkurencjach	i	kategoriach	wiekowych.	
• Wyłonienie	 reprezentacji	 PZTF	 i	 PFT	 –	 członków	 Sekretariatu	 Narodowego	 IDO	 –																						

na	Mistrzostwa	Europy	i	Świata	International	Dance	Organization	na	2017	rok.	
• Mistrzostwa	 rozegrane	 zostaną	 zgodnie	 z	 przepisami	 IDO	 (szczegółowe	 informacje	

można	znaleźć	na	www.ido-dance.com	w	zakładce	IDO	Rules).	
• Promocja	Karczewa	i	walorów	Hali	Sportowej	MOSiR	

	

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.	

	
Nagrody:	
• Puchary,	medale	i	dyplomy	dla	zdobywców	miejsc	1	–	3	w	finałach	KM	IDO	
• Medale	oraz	dyplomy	dla	zdobywców	miejsc	4-7	w	finale	KM	IDO	kat.	solo	i	duo	
• Statuetki	oraz	dyplomy	dla	zdobywców	miejsc	4-7	w	finale	KM	IDO	kat.	MG	i	formacji	
• Certyfikat	uczestnictwa	dla	wszystkich	klubów	uczestniczących	w	KM	IDO	

	
	



Konkurencje	taneczne	i	kategorie	wiekowe:	
DISCO	DANCE	

Kategoria	 Czas	prezentacji	 Grupa	wiekowa	
	
solo	dziewczęta	

1	min.	muzyka	organizatora	
dzieci	młodsze		
7–	lat		(2010	i	młodsi)	
dzieci		
11-	lat	(2006	i	młodsi)	
juniorzy	
12	-15	lat	(2005-2002)	
dorośli		
16+	lat	(2001	i	starsi)	
dorośli	2	(mF	+	F)	
31	+	lat	(1986	i	starsi)	

solo	chłopcy	
duety	

małe	grupy	
(3	–	7	osób)	

Dzieci	1.30	
juniorzy	i	dorośli	2	min.	muzyka	organizatora	

formacje	
(8	–	24	osób)	 2min.30	–	3	min.00	s	muzyka	własna	

DISCO	FREESTYLE	
Kategoria	 Czas	prezentacji	 Grupa	wiekowa	
	
solo	dziewczęta	
	

-	20	sek.	1	runda	porównawcza	
bez	akrobatyki	
-	1	min.	runda	zasadnicza	
-	1	min.	końcowa	porównawcza	
muzyka	organizatora	
	
	

juniorzy	12	-15	lat		
(2005-2002)	
	
dorośli	16+	lat		
(2001	i	starsi)	
	
	

solo	chłopcy	
	

STREET	DANCE	SHOW	
Kategoria	 Czas	prezentacji	 Grupa	wiekowa	

	
solo	dziewczęta	 1.45	min	–	2.15	min	

muzyka	własna	
	

dzieci	młodsze		
7–	lat	(2010	i	młodsi)	
dzieci		
11-	lat	(2006	i	młodsi)	
juniorzy	
12	-15	lat	(2005-2002)	
dorośli		
16+	lat	(2001	i	starsi)	
dorośli	2	(mF	+	F)	
31	+	lat	(1986	i	starsi))	

solo	chłopcy	
duety	

małe	grupy	
(3	–	7	osób)	

2.30	min.	-	3.00	min	
muzyka	własna	

formacje	
(8	–	24	osób)	

	
2.30	min	–	4	min	
(formacje	dziecięce	2.30	min	–	3.00	min)	
muzyka	własna	
	

UWAGA!	W	kategorii	DZIECI	MŁODSZE	do	lat	7	nie	zostaną	przyznane	tytuły	mistrzowskie.	Zawody	te	
noszą	nazwę	DANCE	STAR	i	są	eliminacjami	do	zawodów	DANCE	STAR	IDO.		
	
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).	
	

Noclegi:	
Organizator	 NIE	 pośredniczy	 w	 rezerwacji	 noclegów,	 w	 najbliższej	 okolicy	 (do	 20	 km)	
znajduje	się	kilkaset	miejsc	noclegowych	w	hotelach,	pensjonatach	i	 internatach	na	terenie	
Warszawy,	 Józefowa,	 Otwocka,	 Falenicy,	 Zakrętu,	 Góraszki.	 Najbliższy	 hotel	 to	 Z-HOTEL												
w	Otwocku,	HOLIDAY	INN	w	Józefowie,	BRANT	w	Wiązownej.	
	



Wyżywienie:	
Na	 terenie	 Hali	 MOSiR	 będzie	 czynny	 niewielki	 bufet.	 Dla	 zainteresowanych	 grupową	
rezerwacją	żywienia:	609	729	523	p.	Anna	Trzepałka	
	
Warunki	uczestnictwa:	
1	-	Posiadanie	aktualnej	licencji	tanecznej	PFT	lub	PZTF	na	rok	2017	
	

2	 -	 Przesłanie	 zgłoszenia	 wyłącznie	 w	 formie	 elektronicznej	 według	 załączonego	 wzoru																								
w	 nieprzekraczalnym	 terminie	 do	 dnia	 14.02.2017	 na	 adres	 e-mail:	 m.gawron@pft.org.pl																												
z	odnośnikiem	do	biuro@danceweek.pl		
	
Zgłoszenie	 powinno	 zawierać:	 nazwę	 zespołu,	 przynależność	 federacyjną,	 kontakt	 do	
trenera,	dane	tancerzy	z	datą	urodzenia	–	dla	każdej	kategorii	osobny	arkusz.		
	

UWAGA!	 Zgłoszenia	 w	 terminie	 15.02.2017	 –	 25.02.2017	 będą	 przyjmowane	 po	 dokonaniu	
podwójnej	 opłaty	 startowej.	 Od	 dnia	 26.02.2017	 organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 nie	
przyjęcia	zgłoszenia	ze	względów	organizacyjnych.	
	

3	-	Dokonanie	opłaty	startowej	w	terminie	do	dnia	14.02.2017	w	wysokości:		
solo	47,00	zł,	duety/pary	94,00	zł,	mini	formacje	270zł,	formacje	690	zł	–	osobno	za	każdą	
prezentację,	 z	 opisem	 za	 co	 wniesiono	 opłatę	 	 (nazwa	 zespołu	 -	 	 opłata	 startowa																							
np.	7xdiscoS,	1x	MFDD)	na	konto:	

UKS	DUET,	05-400	Otwock,	ul.	Moniuszki	5		
MBank	

43	1140	2017	0000	4802	1292	7257	
	

Brak	wpłaty	 jest	 jednoznaczny	z	nieprzyjęciem	zgłoszenia	w	terminie	 i	koniecznością	wpłaty	
podwójnej	opłaty	startowej	za	każdą	kategorię.	
	

4	 -	 Potwierdzenie	 uczestnictwa	 w	 dniu	 04.03.17	 lub	 05.03.17	 do	 godz.	 0800	 w	 Biurze	
Organizacyjnym	Mistrzostw.	 Rejestracji	 dokonuje	 przedstawiciel	 klubu.	 Nie	ma	możliwości	
zgłaszania	się	indywidualnie.	
	

Bilety	wstępu	i	akredytacje:	
	

• 1	dzień:	normalny	40	zł	/	ulgowy*	20	zł	
	

• karnet	2	dni:	normalny	70	zł	/	ulgowy*	50	zł		
	

*bilety	ulgowe	dla	uczniów	 szkół	podstawowych	 i	 gimnazjalnych	 za	okazaniem	 legitymacji	
szkolnej		

ZAKUP	BILETU	UPRAWNIA	RÓWNIEŻ	DO		
NIEODPŁATNEGO	FILMOWANIA	ORAZ	ROBIENIA	AMATORSKICH	ZDJĘĆ.	

	
Podział	startu	formacji	wg	dni:	

	
04	MARCA	2017																																																																												05	marca	2017	

	
disco	dance:	dorośli	i	dorośli	2																																																disco	dance:	dzieci	i	juniorzy	

street	dance	show:	dzieci	i	juniorzy																																				street	dance	show:	dorośli	i	dorośli	2	
	

	
Pozostałe	kategorie	zostaną	opublikowane	po	zamknięciu	zgłoszeń.	

	
	
	
	



Uwagi	końcowe:	
	

• Organizator	NIE	ZAPEWNIA	agrafek	do	numerów	startowych!	
• Wymiary	parkietu	12	x	14m	(w	przypadku	2	parkietów	-	solo	i	duo	8x8m),	podłoże:	baletizol		
• Klub,	 tancerz	 ma	 prawo	 do	 wycofania	 się	 z	 rywalizacji	 na	 każdym	 etapie.	 	 W	 takim	

przypadku,	 jak	 również	 w	 przypadku	 niezakwalifikowania	 się	 do	 kolejnych	 rund	 opłata	
startowa	nie	podlega	zwrotowi.		

• W	trakcie	Mistrzostw	działać	będzie:	punkt	medyczny	oraz	bufet.	
• Przebieralnie	są	ogólnodostępne,	nie	są	zamykane	ani	dozorowane,	organizator	nie	ponosi	

odpowiedzialności	za	pozostawione	w	nich	rzeczy.	
• Ubezpieczenia	zawodników	dokonują	instytucje	delegujące,	które	oświadczają,	że	posiadają	

takowe	 ubezpieczenie	 zawodników.	 Organizator	 nie	 sprawuje	 opieki	 nad	 uczestnikami	
Mistrzostw.	

• Wszyscy	 tancerze	 zobowiązani	 są	 do	 używania	 obuwia	 sportowego	 (lub	 tańczenia	 bez	
obuwia)	 -	 nie	 dozwolone	 jest	 używanie	 „szpilek”	 i	 innego	 rodzaju	 obuwia,	 który	 może	
zniszczyć-zarysować	podłoże.	

• Na	 prowadzenie	 reklamy	 i	 działalności	 charytatywnej	 bądź	 zarobkowej	 w	 każdej	 postaci	
należy	uzyskać	pisemną	zgodę	organizatora.		

• Podczas	Mistrzostw	uczestnicy	zobowiązani	są	do	bezwzględnego	przestrzegania	przepisów	
bhp	i	ppoż.	obowiązujących	w	Hali	MOSIR	w	Karczewie.	

• Udział	 w	 Mistrzostwach	 równoznaczny	 jest	 z	 wyrażeniem	 na	 zawsze	 i	 bezwarunkowo	
nieodpłatnej	zgody	na	rejestrację	video	i	telewizyjną	wszystkich	prezentacji.	

• Protesty	 wyłącznie	 w	 formie	 pisemnej	 przyjmowane	 będą	 wyłącznie	 do	 15	 minut																															
po	 zakończeniu	 danej	 konkurencji	 i	 rozpatrywane	 przez	 Sędziego	 Głównego,	 Organizatora																						
i	 przedstawicieli	 Organizacji	 po	 wniesieniu	 wadium	 w	 wysokości	 200	 zł.	 W	 przypadku																						
nie	uwzględnienia	protestu	wadium	nie	jest	zwracane		i	przepada	na	rzecz	Organizatora.		

• Wejście	 na	 teren	 hali	 możliwe	 jest	 wyłącznie	 na	 podstawie	 identyfikatora	 uczestnika,	
trenera,	opiekuna,	zaproszenia	lub	na	podstawie	ważnego	biletu	dla	publiczności.	

• Wykrycie	 jakichkolwiek	 niezgodności	 wiekowych	 zawodników	 skutkować	 będzie	 ich	
dyskwalifikacją.	

	
Szczegółowy	program	KM	IDO	KARCZEW`2017	oraz	rozkład	godzinowy	

zostanie	umieszczony	na	stronie:	www.danceweek.pl			oraz	www.pft.org.pl		
po	dniu	26.02.2017	

	
Zapraszamy	do	odwiedzenia	Karczewa	i	udziału	w	Turnieju,	

w	imieniu	Organizatorów:		
LESZEK	CICHOCKI	

Dyrektor	UKS	DUET	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


