
  

REGULAMIN OTTT „ O MEMORIAŁ BARBARY KRZYŻANOWSKIEJ-KSOK“
TURNIEJ TOWARZYSZACY MP FTS LA

1. Termin: 25.02.2018( NIEDZIELA)

2. Miejsce. 
HALA SPORTOWA    UL. Wiatraczna 2

3. Organizator turnieju :

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
KTT Aida Szczecinek
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku

4. Wymiary parkietu 24x15

5. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy. 
KATARZYNA BALON 604-299-847, ktt.aida@wp.pl

6.Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe
Turniej wojewódzki 7H , 8-9H, 8-9 G, 10-11G ;
TURNIEJ OGÓLNOPOLSKI
Juniorzy Młodsi (12-13 lat)kl.E,D,
Juniorzy Starsi ( 14-15) kl. D,C,

7. Skład Komisji Sędziowskiej  w tym:
A. ANTONII GRYCMACHER                - Sędzia Główny 
B. KAROLINA URBAN
C. MIKOŁAJ KUBIAK
D.ŻUKOWSKI TOMASZ
E. RADOSŁAW GOŁATA
           

              

Komisja Skrutacyjna
1. DOROTA GOŁĘBIOWSKA
2.  PAWEŁ KOZŁOWSKI
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8.Termin zgłoszenia par.
Termin zgłoszenia par   do  21.02.2018

9. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział para, która:
a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym,
b) posiada licencję zawodnika FTS,
c) jest zrzeszona w klubie sportowym 

             lub innym podmiocie  działającym w strukturach sportowych FTS
d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia.

       e) posiadanie ochraniaczy na buty z obcasami
       f)  dokonanie zgloszenia on-line w kalendarzu na stronie www.fts-taniec.pl i wniesienie opłaty 
startowej
10. W razie rezygnacji pary z udziału w turnieju zgłaszający ma obowiązek poinformowania 
organizatora nie póxniej niz 24h przed turniejem.

11. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. 
Kategorie, w których zgłosi się mniej niż 3 pary zostaną odwołane lub zamienione na inne za 
zgodą Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Tańca Sportowego. 

12. Organizator nie ubezpiecza par i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

13.Dokonanie zgłoszenia i udziału w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na filmowanie 
oraz nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego dla potrzeb własnych organizatora, promocji 
sponsorów i współpracujących mediów.

14. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe.

Opłata startowa   ( pary wnoszą opłatę za każdy punkt programu oddzielnie):
Klasy H,G, – 10 zł/osoba
 klasa E – kombinacja – 30 zł/osoba
klasy D-C – style – 25 zł/ osoba za styl

Bilet wstępu :
30 zł / os cały dzień
Dzieci do lat 7 wstęp wolny ( jeżeli nie zajmują miejsca przy stoliku)

15. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).
Opieka medyczna
Bufet
Stoisko z obuwiem tanecznym

16. Organizator zapewnia parom uczestniczącym w turnieju:
- puchar, medale
-nagrody rzeczowe
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17. Program turnieju.

I BLOK- 11.30

Rejestracja -10,00; Próba parkietu- 10.30
7H, 8-9 H, 8-9G, 10-11G

12-13 E
II BLOK – 15.00

Rejestracja 13.30; Próba parkietu-14.00

12-13 D ST/LA
14-15 D ST/LA
14-15 C ST/LA

18. Program szczegółowy może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par.

19. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w 
porozumieniu z Sędzią Głównym.
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