
  

            

 

 

IDO INTERNATIONAL  

CONTINENT vs. CONTINENT CHAMPIONSHIPS 

Eliminacje Krajowe 

 

International Dance Organization przygotowało międzynarodowe 

Mistrzostwa Międzykontynentalne ON – LINE. Zaplanowano 5 etapów 

zawodów. Pierwszym etapem są Eliminacje Krajowe. W konkursie IDO 

przewidziano nagrody finansowe podane w załączonym Regulaminie 

IDO INTERNATIONAL CONTINENT vs. CONTINENT CHAMPIONSHIPS. 

 

Regulamin Eliminacji Krajowych: 

 

1. Podział na dyscypliny, kategorie wiekowe oraz kategorie wg załączonego 

Regulaminu  IDO INTERNATIONAL CONTINENT vs. CONTINENT  

CHAMPIONSHIPS. 

 

Rywalizacja podzielona wyłącznie na trzy dyscypliny : Performing Art,  

Street Dance and Couple Dance. 



Rywalizacja podzielona na kategorie : solo , duety , grupy (razem grupy i 

formacje). 

 

2. Ilość dopuszczonych podmiotów z kraju wg załączonego Regulaminu  

IDO INTERNATIONAL CONTINENT vs. CONTINENT CHAMPIONSHIPS  

– po 30 podmiotów z każdej:  dyscypliny , kategorii i kategorii wiekowej. 

 

3. Udział w Eliminacjach Krajowych mogą wziąć jedynie tancerze z aktualną 

na rok 2021  licencją PFT lub PZTan. 

 

4. Termin zgłoszenia : 

Zgłoszenia do Eliminacji Krajowych należy dokonać drogą mailową na adres  

sylwana.mazur@pft.org.pl  do 10 kwietnia 2021 r 

Zgłoszenie musi zawierać w treści: 

4.1. informacje o zgłaszanym podmiocie  

Klub ;  imię nazwisko/nazwa zespołu ; kategoria (solo, duet, grupa) , kategoria 

wiekowa ; dyscyplina  (Performing Art, Street Dance , Couple Dance) , nr licencji 

PFT/ PZTan, 

4.2  potwierdzenie przelewu opłaty startowej za Eliminacje Krajowe,  

4.3  deklarację „Rodo” i deklarację  „Zgoda na publikowanie wizerunku 

 

5. Opłata startowa w eliminacjach krajowych: 

Opłata startowa w eliminacjach krajowych wynosi 50 zł za uczestnika za jedną 

kategorię . Należy ją uregulować na konto SN IDO do 10 kwietnia .  

Santander BP SA 

Nr konta 98 1090 2503 0000 0001 4765 0916 

Tytułem : Opłata Startowa IDO Continental On Line; nazwa podmiotu. 

Opłata startowa w etapie międzynarodowym – rundzie 2,3,4,5 (po przejściu 

Eliminacji Krajowych) płatna jest po zakwalifikowaniu się do rundy 2 
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 i wynosi odpowiednio  

150 zł solo , 250 zł duet, 350 zł grupa – płatne na konto sekretariatu IDO  

wg załączonego  Regulaminu 

 IDO INTERNATIONAL CONTINENT vs. CONTINENT CHAMPIONSHIPS. 

 

6. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 30 podmiotów  z kategorii odbędą 

się eliminacje on line oceniane przez komisję sędziowską powołaną przez 

SN IDO w systemie 2D. Kwalifikowany będzie najlepszy wynik .  

W przypadku remisu – dogrywka –ponowne obejrzenie materiału video 

przez komisję sędziowską.  

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 30 podmiotów z kategorii 

kwalifikacja do rundy 2 jest automatyczna.  

Po 10 kwietnia podmioty zgłoszone otrzymają informację o kwalifikacji i 

są zobowiązane uzupełnić opłatę startową do etapu międzynarodowego. 

 

7. Po 10 kwietnia podmioty zgłoszone otrzymają informacje w jaki sposób 

należy  należy dostarczyć materiał video z prezentacją. 

 

8. Wymogi techniczne filmu : 

Video nakręcone w pozycji horyzontalnej – orientacji poziomej,  

Video bez napisów, bez nazw szkół, klubów czy nazwisk, 

Video może być z zawodów , Sali treningowej itp.,  

Video w dobrej jakości w formacie MP4,  

Video bez dodanych efektów specjalnych,  

Nazwa pliku video opisana wg wzoru : 

NazwaZespołu/ ImięNazwisko.KategoriaWiekowa.Konkurecja.  

Np.  

KrystynaKowalska.Junior.Performing.solo 

 



9. Podmioty , które zakwalifikują się do Etapu 4 i 5 mogą otrzymać 

bezpłatną konsultację techniczną od SN IDO. 

 

10. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w załączonym 

Regulaminie IDO INTERNATIONAL CONTINENT vs. CONTINENT 

CHAMPIONSHIPS. 

 

 

SN IDO Polska 

 

Sylwana Mazur  

Koordynator IDO Poland  

Continent VS Continent online Championships 

 

 


