
Regulamin Współzawodnictwa  

w konkurencji Solo Dance  

w Polskim Towarzystwie Tanecznym 

 

1.Opis dyscypliny. Definicja. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego dopuszcza uchwałą nr 78/2019  konkurencję 

Solo Dance  do rodzajów   współzawodnictwa w Polskim Towarzystwie Tanecznym w klasach H, G 

oraz  F zgodnie z obowiązującymi  przepisami  STT PTT  oraz Systemem PREMIUM.  

Solo Dance- to  konkurencja,  w ramach  której Tancerz – w rozumieniu Przepisów STT PTT )( patrz- 

Rozdział Ii ,pkt.1 ,ppkt.1.1), niezależnie od płci,  uczestniczy we współzawodnictwie  solo. 

 

2.Rodzaje współzawodnictwa. Rodzaje rozgrywanych konkurencji. 

2.1.Solo Dance rozgrywany jest w kategoriach wiekowych: 

-Dzieci najmłodszych do 7 lat 

-Dzieci  młodszych 8- 9 lat 

-Dzieci starszych  10-11 lat 

-Juniorów młodszych 12-13 lat 

-Juniorów starszych 14-15 lat. 

 

2.2.Solo Dance rozgrywany jest w konkurencji   tańców standardowych, tańców 

latynoamerykańskich lub  kombinacji tańców  zgodnie z obowiązującymi  przepisami  STT PTT  oraz 

Systemem PREMIUM. W ramach podniesienia atrakcyjności zawodów  dopuszcza się  inne 

konkurencje w 1,2 ,3  itd. wybranych dowolnie tańcach, ale bez możliwości uzyskania Premium. 

3.Zasady rywalizacji. Zasady podwyższania klas tanecznych. Repertuar taneczny. Stroje. 

3.1 Zasady rywalizacji, repertuar taneczny, stroje  w Solo Dance są spójne z  Systemem Premium 

oraz Przepisami STT PTT obowiązującymi dla par , łącznie z indywidualną możliwością wywalczenia 

przez zawodników punktów PRREMIUM umożliwiających im uzyskanie wyższej klasy. 

3.2. Dopuszcza się w przypadku mniejszej liczby tancerzy (do 10 osób) rozgrywanie turnieju  w dwóch 

lub  więcej konkurencjach - równolegle na jednym parkiecie. 

            3.3.  Dopuszcza się połączenie solistów w kategorie wiekowe do 9 lat, do 11 lat  lub  w kat. 12- 15 

lat oraz możliwość zdobywania przez pary punktów PREMIU jednak zgodnie z zasadami rywalizacji   

tanecznej dla kategorii starszej. 

 

4. Zmiana statusu tancerza. 

Tancerz- Solista  może  każdym  momencie  przejść zgodnie z posiadaną klasą w rywalizację dla par. 

Następuje to poprzez oficjalne zgłoszenie Administratorowi danego okręgu zmiany statusu 

zawodnika  i jego przejścia  z rywalizacji solo w  rywalizację w parze. Odwrotna procedura jest także 

możliwa  

Regulamin opracowała: Anna Niedzielska 


