REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2021
w tańcach 10 TAŃCACH
29-30.05.2021 SIERPC
1. Cel Mistrzostw Polski FTS:
− wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS;
− wyłonienie reprezentantów na Mistrzostwa Świata i Europy WDSF
− popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego.
2. Organizatorzy:
Federacja Tańca Sportowego (FTS)
Mazowiecki Związek Tańca Sportowego
Sieć Szkół Tańca ArtDance
Fundacja ArtDance Sport
Burmistrz Miasta Sierpc

3. Termin i miejsce:
Data: 29-30.05.2021.r. (sobota, niedziela) Nazwa i adres hali:
Hala Sportowa przy szkole podstawowej nr 2 ul. Płocka 38, 09-200 Sierpc

4. Zasady organizacyjne - kategorie i style
- Juniorzy Mistrzostwa Polski FTS 10T (12-15 lat, roczniki od 2006 do 2009)*
- Młodzież Mistrzostwa Polski FTS 10T (16-18 lat, roczniki od 2003 do 2005)*
- Młodzież Starsza Mistrzostwa Polski FTS 10T (16-20 lat, roczniki od 2001 do 2005)*
- Dorośli Mistrzostwa Polski FTS 10T (pow.18 lat, roczniki do 2002 włącznie)*
*W kategoriach Juniorzy, Młodzież, Młodzież Starsza, Dorośli para ma prawo startu tylko w
kategorii wiekowej zgodnie z aktualnym wiekiem, decyduje wiek starszego z partnerów.
- Senior I Mistrzostwa Polski FTS 10T (jeden z partnerów minimum 35 lat: rocznik 1986 lub
starszy, drugi z partnerów minimum 30 lat: rocznik 1991 lub starszy)
- Senior II Mistrzostwa Polski FTS 10T (jeden z partnerów minimum 45 lat: rocznik 1976 lub
starszy, drugi z partnerów minimum 40 lat: rocznik 1981 lub starszy)

- Senior III Mistrzostwa Polski FTS 10T (jeden z partnerów minimum 55 lat: rocznik 1966 lub
starszy, drugi z partnerów minimum 50 lat: rocznik 1971 lub starszy)
- Senior IV Mistrzostwa Polski FTS 10T (jeden z partnerów minimum 65 lat: rocznik 1956 lub
starszy, drugi z partnerów minimum 60 lat: rocznik 1961 lub starszy)
5. Informacje organizacyjne - sposób przeprowadzenia mistrzostw:
Mistrzostwa Polski FTS w 10 tańcach należy przeprowadzić w nie więcej niż 4 rundach:
pierwsza runda, ćwierćfinał, półfinał i finał. Pierwsza runda: 2/3 par typowane jest do rundy
drugiej przy ilości par powyżej 14. Nie rozgrywa się rundy "re-dance".
Od rundy drugiej i przy ilości 14 par i mniejszej turniej przeprowadzany jest zgodnie z pkt.
15.3.1 Przepisów Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS, z zastrzeżeniem, że w rundzie
półfinałowej przy stosowaniu sędziowania w skating systemie nie może tańczyć więcej niż 14
par, a przy stosowaniu systemu AJS 3.0 nie więcej niż 16 par, wtedy możliwe jest typowanie
mniej niż 50% par. W przypadku remisów o ostatecznej ilości par awansujących do następnej
rundy decyduje sędzia główny Mistrzostw.
W kategorii Dorosłych od rundy drugiej zaleca się stosowanie systemu sędziowania AJS 3.0.
W innych kategoriach wiekowych możliwe jest stosowanie systemu sędziowania AJS
fakultatywnie od dowolnej rundy, tańce solowe nie są obowiązkowe.
6. Informacje dodatkowe:
- Wymiary parkietu: 24x12
- 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:
- dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie,
- dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie,
- podpiszą oświadczenie, że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów FTS podczas
trwania epidemii,
- 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 wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępny w linku
wysłanym z bazy FTS na adres e-mail zawodnika wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość,
- podczas wejścia do budynku poddadzą się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała
i wypełnią odpowiednią ankietę o stanie zdrowia!
-> https://baza.fts-taniec.pl/ANKIETA_2021.pdf
*W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 oraz w przypadku
pojawienia się możliwości organizacji MP FTS, Zarząd FTS postanawia przeprowadzić
wszystkie Mistrzostwa Polski FTS w roku 2021 zgodnie z obowiązującym Dwustopniowym
Systemem Rozgrywania Mistrzostw Polski FTS, bez konieczności uzyskania określonych w
przepisach kwalifikacji (Uchwała Zarządu FTS nr 12/2021 z dn. 23.02.2021)

8. Termin zgłoszeń i opłaty:
Opłata startowa wniesiona do dnia 21.05.2021 wynosi 240 zł od pary (decyduje data
nadania wpłaty), płatność musi być dokonana w systemie płatności online za całą parę
(nie za osobę).

Opłata wniesiona po dniu 21.05.2021 wynosi 480 zł od pary (dwukrotność opłaty
terminowej).
Link do płatności zostanie wygenerowany automatycznie po zarejestrowaniu pary na adres
zawodnika.

UWAGA! Zamknięcie list startowych nastąpi dnia 24.05.2021 o godz.23:59.
Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie
uniemożliwia start pary w MP FTS.
*Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku wycofania się zawodnika w
związku z sytuacją zdrowotną (np. skierowanie na kwarantannę itp.) oraz wg p.17

9. Komisja sędziowska:
W dniu turnieju działa:
− minimum 9 osobowa komisja sędziowska
− lub w przypadku sędziowania w systemie AJS 3.0:
10 lub 12 osobowa komisja sędziowska
− 2 osobowa komisja skrutacyjna

10. Biuro organizacyjne:
Adrian Kowalski 792-746-302 mail.artdance@onet.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*:
Dostępny na stronie rejestracji w bazie FTS w zakładce wyniki LIVE.
Program MP FTS może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par;
Ostateczny program zostanie podany po zamknięciu list startowych w dniu:
26.05.2021 na stronie turnieju dostępnej w zakładce kalendarza FTS.

13. Bilety wstępu dla widzów:
− trybuny: 50 zł
− W przypadku gdy pojawi się możliwość udziału publiczności bilety będzie można
zakupić online wg informacji zawartej na stronie turnieju dostępnej w zakładce
BILETY
Obowiązuje ankieta o stanie zdrowia, link:
-> https://baza.fts-taniec.pl/ANKIETA_2021.pdf
14. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/1.%20KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20%20regulamin%20turnieju.pdf
https://ftstaniec.pl/assets/wysiwig/files/KLAUZULA%20INFORMACYJNA%20O
%20PRZETWARZANIU%20DANYCH%20OSOBOWYCH_ANKIETA_COVID.pdf

15. Biuro organizacyjne:
Adrian Kowalski Tel. 792 746 302
Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji
zawodów sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19.
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych wytycznych oraz obowiązujących
aktualnie przepisów związanych z panującą epidemią COVID-19 podczas imprezy jest
Koordynator d/s zdrowotnych Mateusz Jurkiewiecz.
Szkolenie w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid dla personelu
turnieju przeprowadzi Starszy Inspektor BHP - Robert Ciszewski

16. Turniej organizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do
organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19 link:
https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod
%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf
Ankieta o stanie zdrowia, link:
https://baza.fts-taniec.pl/ANKIETA_2021.pdf

17.Postępowanie Reklamacyjne - ZAKUP BILETÓW
1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą elektroniczną na adres: artdance@onet.pl
2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże
nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Turnieju.
3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie
składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).
4. artdance@onet.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich
otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą
elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po
terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

