
  

REGULAMIN TURNIEJU FTS

1. Nazwa Turnieju -  Mistrzostwa Wojowództwa Małopolskiego w Tańcu Nowoczesnym 

2. Organizator turnieju – Małopolski Związek Tańca, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

3. Termin – 9 grudnia 2018 roku.

4. Miejsce – Skawina, Hala Widowiskowo-Sportowa CkiS w Skawinie, ul. Konstytucji 3 Maja 4

5. Wymiary parkietu- 16x20

6. Kierownik turnieju; 
     Marta Tyrpa, tel. 12 276 34 64,  e-mail.: marta.tyrpa@ckis.pl

7. W programie Mistrzostw prawo startu mają tancerze:
I. w czterech kategoriach wiekowych:

 do 9 lat, 10-11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat z podziałem na: Solistów, Duety, 

       II.           w dwóch stylach tanecznych: 
1. HIP-HOP
2. IMPROWIZACJE

8. Skład Komisji Sędziowskiej: 
     A. Joanna Szewczyk – sędzia główny
     B. Aleksandra Małajewicz
     C. Eryk Makohon
     D. Agnieszka Dydo
     E. Katarzyna Nowak
     F. Diana Król
     E. Alina Towarnicka

Komisja Skrutacyjna
1. Jacek Guzowski /Kraków/

              
              Oprawa muzyczna – Jarosław Michałek

9. Termin zgłoszenia tancerzy – do 5 grudnia 2018 r. na stronie www.fts-taniec.pl
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10. Warunki uczestnictwa w Mistrzostwach:
- Wypełnienie zgłoszenia przez bazę danych na stronie www.fts-taniec.pl  

             do dnia 5 grudnia 2018 roku 
                 
Uwagi:

 w kategoriach: solo i duety, tancerze w eliminacjach tańczą do muzyki 
 organizatora

 przeprowadzana będzie runda eliminacyjna, mająca na celu wyłonienie finałowej 
6, która to w finale ma możliwość  zatańczyć do swojego podkładu muzycznego

 muzyka na pendrive podpisana w kopercie i dostarczona bezpośrednio przed 
finałem – imię i nazwisko + kategoria wiekowa + styl taneczny , np. Agnieszka 
Kowalska do 9 lat IMPROWIZACJA

 czas prezentacji w kategorii: solo, duety max 1:30, 
przekroczenie czasu prezentacji powoduje dyskwalifikację

 organizator zapewnia finalistom medale lub puchary i dyplomy
 wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości 

uczestnicy
 wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny wraz 

z organizatorem. Decyzja kierownika turnieju ma charakter ostateczny.

W turnieju mogą wziąć udział tylko osoby, które:
  a) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia

11. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty.

Akredytacja 20 zł od osoby za każdy występ
         Bilet wstępu całodniowy: 

-  20 zł - dorośli i młodzież od lat 13
- 10 zł – dzieci i młodzież (6-12 lat)
- wstęp wolny - dzieci do lat 5

    
12. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).

Organizator zapewnia bufet, opiekę medyczną oraz  stoisko z materiałami, 
              obuwiem i innymi akcesoriami tanecznymi.

13. Program MISTRZOSTW
 
I BLOK    TANIEC NOWOCZESNY   HIP-HOP solo i duety
godz. 9.00    Eliminacje i finały w kategorii do 9 lat, 10-11 lat, 12-15 lat

II BLOK    TANIEC NOWOCZESNY Improwizacje solo i duety
godz. 15.00 – Eliminacje i finały w kategorii do 9 lat, 10-11 lat, 12-15 lat

III BLOK
godz. 19.30 – GALA TANECZNA  
                         TANIEC TOWARZYSKI w kategorii  Dorośli 
                         TANIEC NOWOCZESNY   Improwizacje, HIP-HOP – solo i duety w kategorii powyżej 15 lat

2



Miejsce Turnieju – duża sala  (turniejowa)  Hali  Widowiskowo-Sportowej
Rozgrzewka tancerzy – do dyspozycji mała sala przez cały dzień trwania Mistrzostw

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

Pieczątka Organizatora Podpisy
……………………………………………
Prezes / Skarbnik / Kierownik 

………………………………………………………………………
Miejscowość, data zgłoszenia 

Decyzja Zarządu Wojewódzkiego Związku Sportu Taneczengo (członka zwyczajnego FTS) lub osoby 
upoważnienej przez ZWST jako koordynatora kalendarza turniejów na terenie województwa. 

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Tańcu Sportowym zatwierdzone Uchwałą Zarządu 
MZTan nr ..........................

Decyzja Zarządu FTS dot. MPFTS, GPP Ekstraklasa Taneczna FTS , WDSF oraz innych turniejów.
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