
KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION 
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ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO`2018 

pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka 

 
 

ORGANIZATOR 
Casa de la Danza Konrad Dąbski 

Klub Tańca La Familia Lublin 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY i PATRONAT 
Sekretariat Narodowy IDO w Polsce 

Polska Federacja Tańca 
Studio Tańca Bonito 

 
 
REGULAMIN MISTRZOSTW : 
 
TERMIN  :   24-25 luty 2018 
MIEJSCE  :  Hala Sportowa MOSIR Aleje Zygmuntowskie 4 
KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE :  Konrad Dąbski – Lublin tel. 693 554 430 
 
Cele Mistrzostw: 
 
* Popularyzacja i propagowanie rozwoju tańców par, synchro dance 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 2018 rok. 
* Mistrzostwa  rozegrane  zostaną  zgodnie  z  przepisami  IDO  (szczegółowe  informacje 
można znaleźć na www.ido-dance.com w zakładce IDO rules). 
* Promocja Miasta Lublina 
 
Komisja sędziowska: 
Sędzia Główny niepunktujący wybrany przez SN IDO w Polsce, 7 osobowa Komisja Sędziowska 
złożona z sędziów PFT i PZTF, sędziowie suplementarni, 2-osobowa komisja skrutacyjna. 
 
Nagrody: 
* Kategorie solo, duety i pary – puchary i medale za I , II , III miejsce, medale i dyplomy dla 
Finalistów 
* Grupy, teamy, formacje – puchary i medale za I ,II, III miejsce, puchary i dyplomy dla Finalistów 
* Couple Dance Master Showcase - puchary i medale za I ,II, III miejsce, puchary i dyplomy dla 
Finalistów 
* Certyfikat uczestnictwa dla wszystkich klubów uczestniczących w Mistrzostwach



Konkurencje taneczne i kategorie wiekowe: 
 

ARGENTINE  TANGO 
 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 
 

Pary 
Czasy i tempo 
prezentacji zgodnie  z 
przepisami IDO na 
stronie : 
www.ido-dance.com 

Dorośli 1 
16+ lat (2002 i starsi) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

 
SALSA 

 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
 
 

Pary 

 
 
 

Czasy i tempo prezentacji 
zgodnie  z przepisami IDO 

 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

 
MERENGUE 

 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
 
 

Pary 

 
 
 

Czasy i tempo prezentacji 
zgodnie  z przepisami IDO 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 



BACHATA 
 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
 
 

Pary 

 
 
 

Czasy i tempo prezentacji 
zgodnie  z przepisami IDO 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

 
CARIBBEAN 

DANCES 
 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
 
 

Pary 
(Salsa, Bachata, Merengue) 

 
 
 

Wg przepisów 
Salsa, Bachata, Merengue 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

 
JITTERBUG 

 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
 
 

Pary 

 
 
 

Dokładne tempa w IDO 
Rules Book 3, 3.7 
Jitterbug 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 



DISCO-HUSTLE/DISCO-FOX/DISCO-SWING 
 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
 
 

Pary 

 
 

Dokładne tempa w 
IDO Rules Book 3, 
3.8 

Disco Hustle/Fox/Swing 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

 
COUPLE DANCE FORMATION 

 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
 
 

Formacje 
(10-24 tancerzy) 

 
 
 
 

Bez ograniczeń 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

 
COUPLE DANCE TEAMS 

 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
 
 

Team 
4-8 tancerzy 

(2-4 par) 

 
 
 
 

Bez ograniczeń 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 



SALSA RUEDA DE CASINO 
 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
 

Formacje 
lub team 

12-24 tancerzy 
(6-12 par) 

 
 
 
 
 

Bez ograniczeń 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

 
CARIBBEAN SHOW 

 
Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

Solo dziewczęta  
 
 
 

Nie zdefiniowane 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

Solo chłopcy 

Duety 

Grupy 

(3 – 7 osób) 

Formacje 
(8 – 24 osób) 

 
SALSA SHINES 

 
Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

Solo dziewczęta  
 
 

Czasy i tempo prezentacji zgodnie  z przepisami 
IDO 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

 
Solo chłopcy 

 
Duety 



COUPLE DANCE MASTER SHOWCASE 
 

Kategoria Czas prezentacji Grupa wiekowa 

 
 
 

Minimalnie 16 tancerzy 

 
 
 

4.00 - 5.00 minut 

 
 
 

Bez ograniczeń 

SYNCHRO DANCING 
 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 

 
Grupy 

(3-7 tancerzy) 

 
 
 
 

Bez ograniczeń 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

 
Formacje 

(8-24 tancerzy) 

 

LATIN SHOW 
 

Kategoria Tempo prezentacji Grupa wiekowa 
Solo dziewczęta  

 
 
 

Nie zdefiniowane 

Dzieci młodsze 
7– lat (2011 i młodsi) 
Dzieci 
11-lat (2007 i młodsi) 
Juniorzy 
12-15 lat (2006-2003) 
Dorośli 1 
16+ lat (2002) 
Dorośli 2 
31+ lat (1987 i starsi) 

Solo chłopcy 

Duety 

Grupy 

(3 – 7 osób) 

Formacje 
(8 – 24 osób) 

 
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. Wszelkie pomocne informacje na stronie 
internetowej Mistrzostw: www.mistrzostwalublin.pl 
 
Wyżywienie: 
Zamówienia  zbiorowe Hubert Jędrulak Manager Restauracji +48 506 146 976 
 
Restauracja Siedem Życzeń 
Aleje Zygmuntowskie 4 lok. R 
20-101 Lublin 
 

W trakcie  Mistrzostw  na hali czynny będzie bufet z napojami, przekąskami oraz daniami 
obiadowymi. 
 
Warunki uczestnictwa: 
1. Posiadanie aktualnej licencji tanecznej PFT lub PZTF na rok 2018 
2. - Obowiązkowe zgłoszenie ON-LINE poprzez Bazę PFT poprzez stronę 
http://www.pft.org.pl/kluby  do dnia 10 lutego 2018 oraz przesłanie zgłoszenia w formie 
elektronicznej według załączonego wzoru na adres e-mail: konrad.dabski@gmail.com    
oraz jacek@reliese.pl  
 
Instrukcja zgłoszenia poprzez Bazę PFT dostępna na stronie : 
http://www.pft.org.pl/236,Baza_PFT.html    
  
UWAGA ! O przyjęciu zgłoszenia po terminie zgłoszeń decyduje sędzia główny danych 
zawodów. Zgłoszenia w terminie 11.02.2018 – 20.02.2018 będą przyjmowane za zgodą sędziego 
głównego oraz po dokonaniu podwójnej opłaty startowej. Od dnia 11.02.2018 organizator 
zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia ze względów organizacyjnych. 
 
Zgłoszenie bez potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte. Brak wpłaty jest jednoznaczny 
 z nieprzyjęciem zgłoszenia w terminie i koniecznością wniesienia podwójnej opłaty startowej  
za każdą dyscyplinę, konkurencję oraz kategorię wiekową. 
 
3. Dokonanie opłaty startowej w terminie do dnia 10.02.2018 r. w wysokości: 
 
* Solo 47 zł 
* Duet / para 94 zł 
* Grupa / Team 270 zł 
* Formacja 690 zł 
* Master Show Case 710 zł + 10 zł za każdą osobę powyżej 25. 
 
osobno za każdą prezentację, z opisem za co wniesiono opłatę (nazwa zespołu - opłata startowa 
za....) na konto: 
 

Casa de la Danza Konrad Dąbski 
ul. Frezerów 3 , 20-209 Lublin 

mbank 87 1140 2004 0000 3802 5253 7032 
 
4. Potwierdzenie  uczestnictwa  w  dniu  mistrzostw Biurze Organizacyjnym. 
   Rejestracji dokonuje przedstawiciel klubu. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie. 
 
 



APELUJEMY do trenerów o nie czekanie ze zgłoszeniami do ostatniego dnia. Ułatwi  to zarówno 
Organizatorom, jak i zespołom logistykę Mistrzostw. 
 
Bilety wstępu i akredytacje: 
 
Sobota : 
* eliminacje w godzinach (9:00 - 17:00) 10 zł dorośli , 5 zł uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjalnych (za okazaniem legitymacji szkolnej) 
* Gala Tańca – (17:00 – 22:00) 20 zł dorośli , 10 zł uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjalnych (za okazaniem legitymacji szkolnej) 
Całodzienne miejsce przy stoliku - 50 zł. ( nie dotyczy sobotniej Gali od 17:00 ) 
 
Niedziela : bilet całodzienny 
* 20 zł dorośli , 10 zł uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (za okazaniem legitymacji 
szkolnej) 
 
Całodzienne miejsce przy stoliku - 50 zł. ( nie dotyczy sobotniej Gali od 17:00 ) 
 
Akredytacja foto-video: 1 dzień – 30 zł ; karnet 2 dni – 50 zł . 
 
Uwagi końcowe: 
- Organizator NIE ZAPEWNIA agrafek do numerów startowych! 
- Wymiary parkietu 20 x 15 m, podłoże: parkiet drewniany. 
- Klub, tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie. W takim przypadku, 
jak również w przypadku nie zakwalifikowania się do kolejnych rund opłata startowa nie podlega 
zwrotowi. 
- W trakcie Mistrzostw działać będzie: punkt medyczny, bufet, parking (niestrzeżony). 
- 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) - dozwolone  jest  używanie  „szpilek” z ochronkami kauczukowymi lub plastikowymi. - 
- Niedozwolone jest używanie innego   rodzaju   obuwia,   które   może zniszczyć / zarysować 
podłoże. Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 

- Podczas Mistrzostw uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i 
ppoż. obowiązujących w Hali Sportowej Mosir Lublin. 
- 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  30  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 SN IDO w Polsce. 
- 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 
dyskwalifikacją całego klubu w danej dyscyplinie i kategorii tanecznej. 
 
 
 
 



Ramowy program rozgrywania Mistrzostw: (zastrzegamy sobie prawo zmiany programu) 
 
24 luty 2018 r. (sobota) – kids, children (solo, duety, pary, grupy, formacje), junior (solo, duety, 
pary) oraz adults 1, adults 2 (formacje, grupy) 
godz. 8.00 – otwarcie Hali 
godz. 8.00 – 9.00 – rejestracja tancerzy 
godz. 9.30 - rozpoczęcie Mistrzostw 
 
25 luty 2018 r. (niedziela) – junior (formacje, grupy) oraz adults 1, adults 2 (solo, duety, pary) 
godz. 8.00 – otwarcie Hali 
godz. 8.00 – 9.00 – rejestracja tancerzy 
godz. 9.30 - rozpoczęcie Mistrzostw 
 
 
Szczegółowy program KM IDO LUBLIN 2018 oraz rozkład godzinowy zostanie umieszczony na 
stronie: www.mistrzostwalublin.pl oraz www.pft.org.pl po dniu 20.05.2018 
 
tel. Kontaktowy – 693 554 430 Konrad Dąbski 


