
 
 
 
 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TA ŃCA NOWOCZESNEGO 
OTWARTE MISTRZOSTWA ŻAR 

W TAŃCU FREESTYLE 
ŻARY, 14.04.2019 

  
 
 
 
 

REGULAMIN 
  
 
 

ORGANIZATOR 
KLUB TAŃCA STYL 

AKADEMIA TA ŃCA NDS 
  
 

PATRONAT HONOROWY 
BURMISTRZ MIASTA ŻARY DANUTA MADEJ 

  
 
  

TERMIN 
14.04.2019 niedziela 

 
  

MIEJSCE 
SALA STYL ul. Telemanna 5 / 68-200 ŻARY 

  
 

KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE 
ARTUR NIEZGODA  +48 602-127-747     artur.niezgoda@wp.pl 

 
 

Zawody otwarte, bez zrzeszania i licencji,  przeznaczone dla  klubów tanecznych i fitness, domów kultury,  szkół tańca   
niezrzeszonych w  organizacjach tanecznych, a także  zrzeszonych w różnych organizacjach partnerskich działających 

na terenie Polski. 
 
 



 
CELE TURNIEJU 

  
- konfrontacja dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów  amatorskiego ruchu; 
- popularyzacja tańca, jako forma rozwoju fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych; 
- wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych konkurencjach tanecznych i kategoriach wiekowych; 
- integracja tancerzy i trenerów z całego kraju w duchu fair play i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy 
klubami i trenerami; 
- promocja miasta Żary 

 
KATEGORIE TANECZNE I WIEKOWE 

 

HIP – HOP , BREAK DANCE , ELECTRIC BOOGIE 

Kategoria Sposób rozgrywania Kategorie wiekowe 

 
 
 
 

Solo 

 
DEBIUTY: Tancerze , dla których mistrzostwa będą pierwszym 

turniejem oraz dla osób, które startowały w klasach najniższych na 
turniejach klasowych          

- czas prezentacji 30-40 s. (muzyka organizatora) 
  

 OPEN: - czas prezentacji eliminacyjnych 40-50 s. (muzyka 
organizatora) - finały - czas prezentacji do 1:00 min  (muzyka 

organizatora 

 
 

Do lat 8 (2011 i młodsi)   
9-11 lat (2010-2008) 
12-15 lat (2007-2004) 

 16+ (2003 i starsi) 

Duety do 1:00 min. (muzyka organizatora) Do lat 8 (2011 i młodsi)   
9-11 lat (2010-2008) 
12-15 lat (2007-2004) 

 16+ (2003 i starsi) 

Grupy   
(3-7 osób) 

2:00 min. (muzyka własna)  Do 11 lat (2008 i młodsi) 
12-15 lat (2007-2004) 

 16+ (2003 i starsi) 

Formacje 
 (8-24 osób) 

2:30 min. – 3:00 min. (muzyka własna) Do 11 lat (2008 i młodsi) 
12-15 lat (2007-2004) 

 16+ (2003 i starsi) 
31+ (1988 i starsi) 

 
 

 

BREAK DANCE 

Kategoria Sposób rozgrywania Kategorie wiekowe 

 
 
 
 

Solo 

 
DEBIUTY: Tancerze , dla których mistrzostwa będą pierwszym 

turniejem oraz dla osób, które startowały w klasach najniższych na 
turniejach klasowych          

- czas prezentacji 30-40 s. (muzyka organizatora) 
  

 OPEN: - czas prezentacji eliminacyjnych 40-50 s. (muzyka 
organizatora) - finały - czas prezentacji do 1:00 min  (muzyka 

organizatora 

 
 

Do lat 8 (2011 i młodsi)   
9-11 lat (2010-2008) 
12-15 lat (2007-2004) 

 16+ (2003 i starsi) 

Grupy   
(3-7 osób) 

2:00 min. (muzyka własna) Do 11 lat (2008 i młodsi) 
12-15 lat (2007-2004) 

 16+ (2003 i starsi) 

 
 
 

 



 POPPING 

Kategoria Sposób rozgrywania Kategorie wiekowe 

 
 
 
 

Solo 

 
DEBIUTY: Tancerze , dla których mistrzostwa będą pierwszym 

turniejem oraz dla osób, które startowały w klasach najniższych na 
turniejach klasowych          

- czas prezentacji 30-40 s. (muzyka organizatora) 
  

 OPEN: - czas prezentacji eliminacyjnych 40-50 s. (muzyka 
organizatora) - finały - czas prezentacji do 1:00 min  (muzyka 

organizatora 

 
 

Do lat 8 (2011 i młodsi)   
9-11 lat (2010-2008) 
12-15 lat (2007-2004) 

 16+ (2003 i starsi) 

Duety do 1:00 min. (muzyka organizatora) Do lat 8 (2011 i młodsi)   
9-11 lat (2010-2008) 
12-15 lat (2007-2004) 

 16+ (2003 i starsi) 

Grupy   
(3-7 osób) 

2:00 min. (muzyka własna) Do 11 lat (2008 i młodsi) 
12-15 lat (2007-2004) 

 16+ (2003 i starsi) 

 
- debiuty startują w kostiumach treningowych, liczy się tylko taniec!!! 
 
 

INNE FORMY* 

Kategoria Sposób rozgrywania Kategorie wiekowe 

Grupy   
(3-7 osób) 

2:00 min. 
(muzyka własna) 

 
Do 11 lat (2008 i młodsi) 

12-15 lat (2007-2004) 
 16+ (2003 i starsi) 

Formacje 
 (8-24 osób) 

2:30 min. – 3:00 min. 
 (muzyka własna) 

 
• W kategorii Inne Formy dozwolone są prezentacje JAZZ DANCE, MODERN, TANIEC KLASYCZNY, 

TANIEC WSPÓŁCZESNY, SHOW DANCE, CHEERLEADING, INSCENIZACJA TANECZNA, ETIUDA 
TANECZNA, PRODUKCJA we wszystkich technikach wyłączając Disco Dance, Hip Hop, Taniec 
Towarzyski, Taniec Ludowy i Rock’n’roll. 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

UWAGA! 25.03.2019 r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej. Po tym terminie  organizator zastrzega 
sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku przyjęcia zgłoszenia po terminie – odpłatność za udział wzrasta 
dwukrotnie. Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, jak również 
w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund oraz wycofania się po terminie zgłoszeń opłata startowa nie 
podlega zwrotowi. 
 

Zgłoszeń do udziału w Turnieju dokonuje Przedstawiciel Klubu tylko on-line.   
poprzez stronę:    kluby.pft.org.pl    (instrukcja na stronie) 

 
W przypadku pytań dotyczących rejestracji na zawody prosimy o kontakt:  Michał Gawron - tel. 604-640-305 

 
 

Dokonanie opłaty startowej w terminie najpóźniej do dnia 25 marca 2019r. 
Wysokość opłaty startowej wynosi 30zł od tancerza 

Za każda następna kategorie 20 zł od uczestnika 
  
 
 
 
 



Opłaty należy przesłać na nr konta: 
Klub Tańca Styl 

ul. Dworcowa 3c/7 68-208 Łęknica 
Numer konta: 

Numer rachunku: 71249000050000400046860336 
 

W treści przelewu proszę ująć: nazwę zespołu i miasto.   
Opłatę można uiścić również w dniu zawodów. 

  
  

     
Rekwizyty nie mogą niszczyć, brudzić parkietu. Muszą być wniesione i zniesione z parkietu przez zespół w ciągu 30 s. 
 
 
OCENA   
- technika tańca i choreografia 
- estetyka i dobór  kostiumów i muzyki 
- muzykalność tancerzy 
- ogólny wyraz artystyczny   
  
NAGRODY 
- certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich klubów 
- puchary za miejsca I, II, III dla grup i formacji 
- nagroda główna GRAND PRIX – dla najlepszej formacji – wybranej przez Jury 
- medale za miejsca I, II, III dla solistów i duetów, dyplomy dla finalistów 
  
JURY   
Turniej oceniany będzie przez 3 lub 5-osobowe jury, złożone z sędziów krajowych z wieloletnim doświadczeniem, 
aktywnie działających w amatorskim i zawodowym ruchu tanecznym, a także sędziów różnych Federacji 
Tanecznych w Polsce. 
  
 
PROGRAM TURNIEJU  
14.04.2019 r. (niedziela) 
8.00  – Otwarcie sali 
8.15 – 9.15 – Rejestracja klubami   
8.30 – 9.40 – Próba parkietu  
10.00  – Rozpoczęcie turnieju 
Turniej zostanie rozegrany w trzech blokach (zespoły / solo i duety). 
 
Szczegółowy program turnieju zostanie umieszczony 05.04.2019 r. na stronie internetowej PFT 
 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
•Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem, zatwierdzonym przez PFT. 
•Na sali podczas turnieju w pobliżu parkietu będzie punkt medyczny – ratownictwo medyczne. 
•Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej 15 min. po ogłoszeniu wyników. 
•Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Kierownika 
Organizacyjnego, po wpłaceniu kaucji w wys. 200 zł. W przypadku nieuznania  protestu kaucja nie podlega zwrotowi. 
•Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii wiekowych w przypadku małej ilości 
uczestników w danej dyscyplinie. 
•W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna prosimy o zabranie muzyki na pendrive w pliku mp3, lub 
wav. 
•Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nim w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. 
Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej odpowiedniej  ilości opiekunów. 
•Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi Sędziemu Głównemu sprawdzenie 
daty urodzenia. 
•Podczas zawodów uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. 
•Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora. 
•Organizator nie zapewnia i nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Dla zainteresowanych możemy polecić kilka baz 
noclegowych. 
 
 



INFORMACJE DODATKOWE  
Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.  
 
Wymiary parkietu 12 m x 14 m 
 
Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej 
zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację, 
emisję w dowolnych mediach i przez  organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z 
turnieju. 
 
Wszelkie informacje dotyczące turnieju udzielane są od Pn. - Pt: tel. 602 127 747 w godz. 10.00 – 14.00 lub e-mail: 
artur.niezgoda@wp.pl 
 
 
UWAGI 
•Przebieralnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju. 
•Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach. 
•Ubezpieczenie na koszt własny uczestnika. 
 •Wyżywienie: na terenie będzie można zakupić zimne i gorące napoje.   
 
 
ZAPRASZAM DO MIASTA ŻAR ! 
w imieniu organizatorów 
 
Artur Niezgoda 
 
Kierownik Organizacyjny Mistrzostw 
Tel. 602-127-747 / email: artur.niezgoda@wp.pl 


