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REGULAMIN 

IX MISTRZOSTW POLSKI PTT i FTS Dzieci Starszych 

 w TAŃCACH STANDARDOWYCH i LATYNOAMERYKAŃSKICH  

 

pod  patronatem 
Prezydenta Miasta Kalisza dr inż. Janusza Pęcherza 

 

Kalisz, 11 listopada 2013 roku 

 

 
 

1. Celem Mistrzostw jest: 

 wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski PTT i FTS kategorii Dzieci Starsze na 2013 rok. 

 popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego, jego walorów artystycznych i wychowawczych.  

 

2. Organizatorem Mistrzostw są: 

  Polskie Towarzystwo Taneczne. 

  Federacja Tańca Sportowego. 

  Miasto Kalisz. 

  Wielkopolski Okręg Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 

  Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. 

  Klub Tańca Sportowego Sport – Dance”. 

  Szkoła Tańca JAST. 

 

Patronat: 

PREZYDENT  MIASTA KALISZA 

 

dr inż. JANUSZ PĘCHERZ 

3. Termin i miejsce Mistrzostw: 
 Termin imprezy: 11 listopada 2013 rok (poniedziałek). 

 Miejsce imprezy: Hala KALISZ ARENA, ul. H.Sawickiej 22-24 w Kaliszu 

 

4. Rejestracja par i próba parkietu: 

MP 2013 Kalisz 
Rejestracja par  

Próba parkietu 
Eliminacje 

Gala 

Mistrzostw 

11 listopada 2013 r. 

Dzieci Starsze 

Otwarcie sali – 9.45 

Rejestracja 10.00 – 10.45 – Standard 

Próba parkietu 10.30 – 11.15 

Rejestracja 9.30 – 10.30 – Latin 

Próba parkietu 10.30 – 11.15 

Próba parkietu 9.30 – 10.45 

Początek turnieju – 11.30 St 

 

Początek turnieju – 15.00*La 

*- może ulec zmianie +/- 30 min.   

18.30 

 

5. Prawo startu w Mistrzostwach mają pary, które: 
 posiadają aktualne dane w Centralnej Bazie Danych PTT. 

 legitymują się książeczką startową. 
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 wniosły opłatę startową opłaty najpóźniej do 21. października 2013 r. (poniedziałek): 

dla par zgłoszonych w terminie opłata startowa wynosi 50 zł od osoby za jeden styl taneczny. 

dla par zgłoszonych po terminie – 100 zł od osoby za start w jednym stylu tanecznym.  

 

Opłata startowa wnoszona jest na konto organizatora: 
Klub Tańca Sportowego Sport – Dance 

PKO BP  IV Oddział  we Wrocławiu nr 07 1020 5242 0000 2402 0145 2911 

z dopiskiem „MP Dz. St., imię i nazwisko pary” 

 odebrały numer startowy najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem rundy eliminacyjnej  

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest: 
 dokonanie zgłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Mistrzostw i wniesienie opłaty najpóźniej do 21.X.2013 r. 

(poniedziałek). 

 organizatorzy przyjmują zgłoszenia par dokonane wyłącznie przez członków wspierających PTT, kluby sportowe FTS. 

 organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń przyjęcia par; lista startowa par jest publikowana na stronie internetowej Mistrzostw. 

 Członek wspierający PTT, klub sportowy FTS, który po terminie zgłoszeń decyduje się na wycofanie z udziału                       

w Mistrzostwach, ma obowiązek o tym fakcie powiadomić pisemnie Organizatora Mistrzostw. W przypadku nie 

poinformowania Organizatora Mistrzostw członek wspierający PTT, klub sportowy FTS ponosi koszty w wysokości opłaty 

startowej pary po terminie, tj. 200 zł. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w Mistrzostwach jest odnotowywane na stronie 

internetowej i w dokumentacji Mistrzostw z podaniem par i członków wspierających, których sprawa dotyczy.  

 

7. Zwycięskie pary otrzymują tytuły: 
 Mistrza Polski PTT i FTS w tańcach standardowych i latynoamerykańskich w kategorii Dzieci Starsze na 2013 rok 

 I-go i II-go Wicemistrza Polski PTT i FTS w tańcach standardowych i latynoamerykańskich w kategorii Dzieci Starsze na 

2013 rok. 

 

8. Nagrody: 
 Mistrzowie i Wicemistrzowie otrzymują medale, puchary, dyplomy i upominki. 

 pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy i upominki. 

 wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

 członkowie wspierający PTT albo kluby FTS par medalistów otrzymują puchary.  

 

9. Koszty: 

Koszty ubezpieczenia, przejazdu i ewentualnego noclegu par, pokrywają instytucje delegujące lub sami zainteresowani.  

 

10. W czasie Mistrzostw działają: 
Sędzia Główny (niepunktujący):  Kazimierz Kurzak Jelenia Góra 

 

 Komisja Sędziowska: 

 

 Marek Bernat  Olsztyn 

 Krzysztof Byszewski  Białystok 

 Włodzimierz Ciok  Łomianki 

 Joanna Dąbrowska  Warszawa 

 Krzysztof Gronuś  Kraków 

 Antoni Grycmacher  Szczecin 

 Sławomir Grzybek  Częstochowa 

 Wojciech Kowalski  Szczecin 

 Tadeusz Krupiński  Kraków 

 Leszek Lewandowski   Wrocław 

 Wojciech Wójtowicz  Rzeszów 

 Piotr Zamorski  Jelenia Góra 

 

 Komisja Skrutacyjna:  
 Przewodnicząca  1. Dolińska Jolanta Wrocław 

    2. Agnieszka Bajda Nowa Ruda 

    3. Paweł Kozłowski Szczecin 

 

Dyrektor Mistrzostw    Mirosław Przybyła      Kalisz 

Dyrektor Artystyczny Mistrzostw   Bogusława Szczepanik-Zasada    Wrocław 

Menager projektu    Zbigniew St. Zasada     Wrocław 

Prowadząca     Anna Przewoźniak      Poznań 

Kierownik muzyczny    podkom. Adam Witiw    Wrocław 

      kapelmistrz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 

      Dariusz Brzostowski (muzyka mechaniczna) Łódź 

Lekarz Mistrzostw    Zabezpiecza OSRiR    Kalisz 

Kierownik Mistrzostw    Tadeusz Teodorowski    Wrocław 
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Sekretariat Mistrzostw    Paulina Zasada / Dagmara Czyż   Zawada / Wrocław 

   

     

 

11. Przebieg i sędziowanie Mistrzostw: 

 

 o ilości par i grup w poszczególnych rundach decyduje Sędzia Główny. 

 dopuszcza się rozegranie rundy barażowej. 

 1/32 finału  stałe grupy 

 1/16 finału  stale grupy 

 1/8 finału  3-6 zmiennych grup 

 1/4 finału  2-3 zmienne grupy 

 1/2 finału  2 zmienne grupy 

 finał  6 par 

 

 w Mistrzostwach stosuje się zasadę przechodzenia do następnej rundy co najmniej 50% uczestniczących par do półfinału 

włącznie. Do finału typuje się zawsze 6 par. 

 ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu wyników. 

 typowania sędziów do zakończenia rundy finałowej są niejawne. 

 w rundzie finałowej sędziowanie jest niejawne. 

 nie stosuje się dogrywek. 

 muzyka dla wszystkich grup jest jednakowa. We wszystkich rundach turnieju czas trwania utworów wynosi 

1,5 minuty – 2 minut (WA, T, Q, S, CCC, R), 1 minuta – 1,5 minuty (WW, J). Sędzia Główny ustala rzeczywisty  czas trwania 

utworówu w danej rundzie w podanych powyżej przedziałach. 

 długość przerwy między rundami danej kategorii powinna wynosić co najmniej 20 minut. 

 na Mistrzostwach Polski PTT i FTS w kategorii Dzieci Starszych dopuszcza się możliwość rozegrania turnieju w 2 blokach      

i zakończenie rywalizacji po godzinie 19.00. 

 Wymiary parkietu: min. 28 m x 18 m 

 W przypadku wycofania się uczestnika opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 Dokonanie zgłoszenia i udział w IX Mistrzostwach Polski PTT i FTS Dzieci Starszych w Tańcu Towarzyskim 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 Polskie Towarzystwo 

Taneczne oraz przez organizatorów na potrzeby organizowanych Mistrzostw Polski PTT i FTS, a także na wykorzystanie 

danych osobowych w materiałach z Mistrzostw.  

 

12. Repertuar i stroje: zgodnie z przepisami PTT. Obowiązkowe ochronki na obcasy.  

 

13. Bilety wstępu:   
 a) część eliminacyjna: - bilet normalny - 20 zł, ulgowy (student, uczeń, emeryt, rencista) - 10 zł 

 b) część galowa:  - sektor A - bilet normalny - 35 zł; ulgowy (student, uczeń) - 20 zł 

     - sektory B, C - bilet normalny - 25 zł 

       - bilet ulgowy (student uczeń, rencista, emeryt) - 15 zł 

 – dzieci do lat 7 bezpłatnie. 

 c) miejsce przy stoliku (tylko w przedsprzedaży – ilość miejsc ograniczona): 160 zł 

 (plan widowni  - oficjalna strona AMP – www.amp.dance.pl) 
Trener zgłaszający parę / pary na Mistrzostwa Polski PTT i FTS otrzymuje imienną wejściówkę w biurze organizacyjnym turnieju.  

 

14. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty. 

 

15. W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z organizatorem. 

 

16. W sprawach techniczno - organizacyjnych wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje bezwzględne 

podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.  

 

17. Adres korespondencyjny organizatorów Mistrzostw: 
Szkoła Tańca JAST 

skr. poczt. 36065 

50 – 211 Wrocław 36 

 

Tel.: 071 329 07 45 

Fax: 071 329 29 26 

E-mail: MPDzSt@dance.pl 

 

Adres strony internetowej Mistrzostw: www.MPDzSt.dance.pl 
 

 

Zapraszamy do Kalisza 

http://www.amp.dance.pl/
mailto:MPDzSt@dance.pl
http://www.amp.dance.pl/
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Młodego duchem - najstarszego miasta w Polsce 


