
 

 

 

 

Regulamin rywalizacji Pro-Am  

XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO 

O PUCHAR WIECZYSTEGO 

 

Organizatorzy: 

ZOM PTT, ZG PTT 

 

Miejsce turnieju:  

Zgodnie z regulaminem głównym 

Zgłoszenia, informacje i kontakt:  

Zgodnie z regulaminem głównym 

 Warunkiem uczestnictwa w turnieju i pokazach jest wypełnienie zgłoszenia i 

odesłania go na adres wieczysty@taniec.pl,  rejestracja on-line najpoźniej 

do 15 grudnia 2015 oraz wniesienie stosownych opłat startowych: 

 Single dance - 20 zł za taniec od pary 

 2 Dance Challenge - 30 zł za konkurencję od pary 

 3 Dance Challenge - 50 zł za konkurencję od pary 

 Scholarship - 80 zł za konkurencję od pary 

 Showcase - 100 zł od pary za jeden pokaz 

 

 PRO – Instruktor tańca/profesjonalny tancerz, osoba, która uczy zawodowo tańca 
w pełnym, bądź niepełnym wymiarze czasu. Profesjonalista nie musi posiadać 
aktualnej licencji federacji WDC lub WDSF. 

 AMATOR – to osoba, która nie zajmuje się tańcem zawodowo/zarobkowo w pełnym 
lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 W turnieju obowiązuje podział na kategorie wiekowe A – 18-35, B – 36-50 i C 
powyżej 50 lat. Kategorie te dotyczą wieku amatora. 

 W pokazach tańca nie ma ograniczeń wiekowych zarówno dla Profesjonalisty jak i 
Amatora. 

 O przynależności do danego poziomu zaawansowania studenta decyduje 
Profesjonalista. 

mailto:wieczysty@taniec.pl


 Dozwolone jest zatańczenie z jednym studentem dowolnej liczby tańców na 
dowolnej liczbie poziomów. 

 Nie ma ograniczeń repertuaru dla kategorii Pro-Am. 

 Pary startujące w turnieju obowiązują stroje określone w przepisach PTT dla klas 
tanecznych od “C” wzwyż. 

 Sędziowanie odbywać się będzie na podstawie miejsc przyznawanych za każdy 
taniec. Obowiązuje Skating System. 

 Ocena sędziego jest niezawisła i ostateczna i będzie podejmowana głównie na 
podstawie umiejętności Amatora.  

 Pokazy Show nie podlegają ograniczeniom stylu tanecznego. 

 Strój dla par biorących udział w Show jest dowolny. 

 Jeden Profesjonalista może zatańczyć dowolną liczbę pokazów Show z jednym lub 
większą liczbą studentów.  

 Zawody będą fotografowane i filmowane. Organizator zastrzega sobie prawo do 
używania materiałów do celów promocyjnych bez żadnych zobowiązań. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje odniesione 
podczas turnieju oraz nie odpowiada za rzeczy prywatne uczestników oraz widzów. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu bez podawania przyczyn. 

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii i poziomów, 
jeśli będzie to absolutnie niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia 
imprezy. 

 


