
                                                       

Załącznik nr 1 
do Uchwały Zarządu FTS nr 4/2018 

z dn. 10.01.2018   

 

 

 

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2019   
w tańcach standardowych 

23-24.02.2019, Elbląg 

 

1. Cel Mistrzostw Polski FTS: 

 wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski  FTS;  

 wyłonienie reprezentantów na Mistrzostwa Świata i Europy WDSF (nie dotyczy 
kategorii: Dzieci i Juniorów Młodszych); 

 popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego. 
 

2. Organizatorzy: 

 Federacja Tańca Sportowego (FTS) 

 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 

 Stowarzyszenie Jantar 
 

3. Termin i miejsce:  
Data: 23-24.02.2019 r. (sobota, niedziela) 
Nazwa i adres hali: Hala MOS, ul. Kościuszki 77a, Elbląg 
 

4. Zasady organizacyjne - kategorie i style taneczne (podać kategorie i style): 

 Juniorzy ST 

 Młodzież ST 

 Młodzież Starsza ST 

 Dorośli ST 

 Senior I ST 

 Senior II ST 

 Senior III ST 

 Senior IV ST 

 Dorośli PD ST 

 Dorośli PD LA 
 

5. Informacje organizacyjne: 

Mistrzostwa Polski FTS rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami FTS. 



Dla kategorii: Juniorzy, Młodzież, Młodzież Starsza, Dorośli, Senior I, Senior II, Senior III  turniej 
przeprowadzany jest zgodnie z pkt. 15.3 Przepisów Rywalizacji w sporcie tanecznym FTS. 

 

Sposób typowania par w kategorii Dorośli: 

W przypadku liczby par 25 do 30:   

Pierwsza runda 18 pary typowane do ćwierćfinału 

Re-dance 4 do 6 pary typowane do ćwierćfinału 

Ćwierćfinał 22 do 24 pary 

Ćwierćfinał 12 pary typowane do półfinału 

Półfinał 12 par 

Półfinał 6 pary typowane do finału 

Finał 6 par 

   

   

W przypadku liczby par 31 do 48:   

Pierwsza runda 18 pary typowane do ćwierćfinału 

Re-dance 6 pary typowane do ćwierćfinału 

Ćwierćfinał 24 pary 

Ćwierćfinał 12 pary typowane do półfinału 

Półfinał 12 par 

Półfinał 6 pary typowane do finału 

Finał 6 par 

   

   

W przypadku liczby par 49 do 60:   

Pierwsza runda 30 pary typowane do ⅛ finału 

Re-dance 6 pary typowane do ⅛ finału 

⅛ finału 36 par 

⅛ finału 24 pary typowane do następnej rundy 

Ćwierćfinał 24 pary 

Ćwierćfinał 12 pary typowane do półfinału 

Półfinał 12 par 

Półfinał 6 pary typowane do finału 

Finał 6 par 

6. Informacje dodatkowe: 

 Wymiary parkietu: 14 x 24  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. 

 Organizator nie ubezpiecza par. 



7. Warunki uczestnictwa: 
Prawo udziału w Mistrzostwach Polski FTS mają pary, które: 

 posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i są aktywne w Bazie FTS; 

 są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję 
rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS; 

 przedstawią podczas rejestracji książeczkę startową FTS, kartę WDSF lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość; 

 dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie; 

 dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego 
terminie; 

 spełnią wymogi kwalifikacji do Mistrzostw Polski FTS. 
 

8. Rejestracja na Mistrzostwa Polski FTS i opłaty: 
Prawo udziału w Mistrzostwach Polski FTS mają pary, które: 

 dokonają zgłoszenia udziału w MP FTS drogą on-line poprzez stronę www. mistrzostw 
połączoną z bazą FTS do dnia 10.02.2019r. ( do zamknięcia list )  

 uiszczą opłatę startową w wymaganej wysokości* na konto organizatora: 
Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu 
Pl. K. Jagiellończyka 1 
82-300 Elbląg 
PKO BP SA Oddział Elbląg, nr konta 59 1020 1752 0000 0202 0060 5246 
z dopiskiem „MP FTS Standard, imiona i nazwiska pary” 
 
 

*Opłata startowa wniesiona do dnia 10.02.2019 wynosi 90,00 zł od osoby (decyduje 
data nadania wpłaty); 

Opłata wniesiona po dniu 10.02.2019 wynosi 180,00 zł od osoby (dwukrotność opłaty 
terminowej); 

 

UWAGA! Zamknięcie list startowych nastąpi dnia 18.02.2019 o godz. 23.59. Brak 
zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwia 
start pary w MP FTS. 

 

9. Komisja sędziowska: 
W dniu turnieju działa: 

 9 osobowa komisja sędziowska 

 2 osobowa komisja skrutacyjna  

10. Biuro organizacyjne: 

 kierownik organizacyjny MP FTS: Antoni Czyżyk (tel. 601624086.;  
e-mail: mistrzostwa@swiatowid.elblag.pl). 

 

11. Nagrody:  

 Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS  otrzymują medale, puchary, dyplomy  
i upominki; 

 pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy i upominki; 

 wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa. 



 
12. Program Mistrzostw*:  

 
Program mistrzostw znajduje się na stronie internetowej mistrzostw w zakładce 
PROGRAM. 

 
*Program MP FTS może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par; prosimy 
sprawdzić po dniu 18.02.2019 .na stronie www MP FTS. 

 
13. Bilety wstępu dla widzów: 

 trybuny: 50 zł 

 stoliki: 100 zł - miejsce przy stoliku 
Bilety można zakupić poprzez stronę internetową mistrzostw lub w dniu imprezy w kasie 
biletowej na hali. 
 

14. Filmowanie i rejestracja: 
Zawodnicy biorący udział w MP FTS wyrażają bezterminową i bezwarunkową zgodę na 
rejestrację fotograficzną, video, telewizyjną i internetową oraz wykorzystanie jej, 
publikację oraz emisję w dowolnych mediach przez Organizatorów Mistrzostw.  
 

15. Kontakt do Organizatora: 
Biuro organizacyjne Mistrzostw: 
Magdalena Czarnocka-Kaptur  
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 
Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg 
tel: 55 611 20 50 
fax: 55 611 20 60 
e-mail:  mistrzostwa@swiatowid.elblag.pl 
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