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REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2021 
FORMACJI TANECZNYCH 

12.09.2021 Elbląg 
 
 

1. CEL MISTRZOSTW: 

−   wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS Formacji Tanecznych w stylu 
standardowym i latynoamerykańskim w kategoriach: dziecięcej, juniorów oraz młodzieży  
i dorosłych; 

−   wyłonienie reprezentantów Polski FTS Formacji Tanecznych w stylu standardowym  
i latynoamerykańskim na Mistrzostwa Europy i Świata do czasu rozegrania kolejnych 
Mistrzostw Polski FTS; 

−   popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych. 
 

2. ORGANIZATORZY: 

− Federacja Tańca Sportowego (FTS) 

− Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 

− Stowarzyszenie „JANTAR” 
  

3. TERMIN I MIEJSCE:   
 
Data: 12.09.2021 r.,  

 Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Pl. K. Jagiellończyka 1. 
 

4. ZASADY ORGANIZACYJNE – KATEGORIE I STYLE TANECZNE 
 
Mistrzostwa rozegrane zostaną w następujących kategoriach: 

− młodzież + dorośli (powyżej 15 lat) – zaleca się, aby większość tancerzy była urodzona  
w 2005 roku lub później; 

− juniorzy (do 15 lat) – każdy z tancerzy urodzony w 2006 roku lub później, dopuszcza się 
udział 2 członków formacji spoza tej kategorii wiekowej; 

− dzieci (do 12 lat) – każdy z tancerzy urodzony w 2010 roku lub później, dopuszcza się udział 
2 członków formacji spoza tej kategorii wiekowej. 

 
Mistrzostwa przeprowadzone zostaną oddzielnie w stylach: 

− standardowym, 

− latynoamerykańskim. 
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5. INFORMACJE ORGANIZACYJNE – SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW: 
 
Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Przepisami 
Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS. 
 
Formacje uczestniczące w Mistrzostwach muszą się składać z 6 do 8 par tanecznych (dodatkowo 
jedna para rezerwowa).  
 

− W turnieju zezwala się na zmianę jednej pary na parę rezerwową lub dublera współpartnera. 

− Każdy tancerz może być członkiem tylko jednej spośród formacji uczestniczących  
w Mistrzostwach w danym stylu. 

− W przypadku uczestnictwa w Mistrzostwach więcej niż sześciu formacji w jednym stylu, 
przeprowadza się rundy eliminacyjne. 

− Dozwolonymi strojami członków formacji są stroje turniejowe aktualnie obowiązujące w sporcie 
tanecznym (dostępne na stronie www.fts-taniec.pl sekcja Rywalizacja sportowa -> stroje  
w sporcie tanecznym): 

  - kategoria dziecięca (do 12 lat) – odpowiednik Grupy IV w dokumencie Stroje w sporcie 
tanecznym (przy czym dozwolone jest tańczenie w strojach z Grup I-III) 

  - kategoria juniorska (do 15 lat) oraz młodzieżowa i dorosła (powyżej 15 lat) – odpowiednik 
Grupy IV w dokumencie Stroje w sporcie tanecznym (przy czym dozwolone jest tańczenie  
w strojach z Grup I-III). 

 Stroje taneczne muszą zostać zaprezentowane sędziemu głównemu podczas próby technicznej  
przez jednego partnera i jedną partnerkę z każdej drużyny. Zmiana zaakceptowanych strojów na 
inne niż używane podczas próby technicznej jest niedozwolona w trakcie trwania Mistrzostw. 

 

− Czas trwania układu tanecznego powinien wynosić nie mniej niż 3 minuty, a nie więcej niż 4,5 
minuty. Wejście i zejście nie są oceniane przez jury. Całość występu z wejściem i zejściem nie 
może przekroczyć 6 minut. Pomiar czasu dokonywany jest przez sędziego głównego podczas 
próby technicznej. Niedozwolona jest zmiana muzyki w trakcie trwania Mistrzostw na inną niż 
użyta podczas próby technicznej, 

− Dopuszcza się w trakcie wejścia i zejścia podnoszenia partnerki/partnera. 

− Układy choreograficzne w stylu standardowym muszą być oparte na minimum 4 tańcach tego 
stylu, przy czym dozwolone jest stosowanie do 16 taktów innego tańca, włączając w to tańce 
latynoamerykańskie. 

− Układy choreograficzne w stylu latynoamerykańskim muszą być oparte na minimum 4 tańcach 
tego stylu, przy czym dozwolone jest stosowanie do 16 taktów innego tańca, włączając w to 
tańce standardowe. 

− Formacje uczestniczą w obowiązkowych próbach technicznych w kolejności wyznaczonej przez 
organizatora w porozumieniu z sędzią głównym. 

− Kolejność prezentacji konkursowych zostanie wyłoniona drogą losowania przed rozpoczęciem 
każdej rundy.  

− Sędzia Główny może zdyskwalifikować formację niespełniającą powyższych warunków. 
Zdyskwalifikowana formacja ma prawo jednorazowej prezentacji podczas trwania turnieju, 
jednak nie uczestnicząc w rywalizacji sportowej. 

− Mistrzostwa oceniane są w bezwzględnym systemie ‘Uproszczony AJS 3.0’. 

− W przypadku małej liczby formacji w danej kategorii wiekowej Sędzia Główny ma możliwość 
zorganizowania rundy „General look”, która nie jest oceniana i poprzedza właściwą rundę 
finałową.  

http://www.fts-taniec.pl/
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− W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Federacji 
Tańca Sportowego w tym przepisy zawarte w dokumencie ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 
FORMACJI TANECZNYCH dostępnym na stronie www.fts-taniec.pl. 

 
6. INORMACJE TECHNICZNE: 

− Wymiary parkietu: 20x18 m. 

− Główna trybuna (miejsce pracy sędziów): dłuższa krawędź parkietu 

− Organizator zapewnia 20 identyfikatorów (tancerze + opiekunowie) dla każdej formacji. 

− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach. 

− Organizator nie ubezpiecza zawodników. 
 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

− Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych rozegrane są w formule „open”. Możliwość startu 
w mistrzostwach będą miały formacje reprezentujące kluby sportowe zrzeszone w FTS oraz 
niezrzeszone (lub zrzeszone w innych polskich organizacjach tanecznych).  

− Opłata startowa dla formacji tanecznych reprezentujących kluby zrzeszone w FTS wynosi  
750 zł a dla pozostałych 1 500 zł.  

− Nominacje na Mistrzostwa Europy i Świata WDSF nastąpią zgodnie z przepisami FTS.  
 

− Wszyscy zawodnicy formacji zrzeszonej w FTS muszą: 

• posiadać licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i być aktywni w Bazie FTS na 
dzień rozgrywania Mistrzostw 

• być członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada licencję 
rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w bazie FTS, 

• przedstawić podczas rejestracji książeczkę startową FTS, kartę WDSF lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość. 
 

−   Wszyscy zawodnicy formacji niezrzeszonej w FTS muszą: 

• przedstawić podczas rejestracji dokument potwierdzający tożsamość 
 

− W Mistrzostwach Polski FTS mogą uczestniczyć formacje, które: 

• dokonają zgłoszenia poprzez stronę turnieju w kalendarzu FTS do dn. 06.09.2021 r., 

• dokonają opłaty startowej do dn. 06.09.2021 
Opłatę startową należy przelać na konto: 
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu  
Bank PKO BP, nr konta: 59 1020 1752 0000 0202 0060 5246 

• prześlą na adres organizatora (promyk@swiatowid.elblag.pl) listę tancerzy formacji  
z podanymi numerami FTS ID lub datami urodzenia (dla tancerzy niezrzeszonych) do dn. 
06.09.2021  

 

− Koszty ubezpieczenia przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia zawodników formacji 
pokrywają instytucje delegujące. 

− Wszyscy tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości. 

− Wszystkie tancerki zobowiązane są do posiadania ochraniaczy na obcasy. 
 
Ostateczne zamknięcie list startowych nastąpi dnia 06.09.2021 r., godz. 23.59.  
Brak zgłoszenia i opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwia start 
formacji w Mistrzostwach.  

http://www.fts-taniec.pl/
mailto:promyk@swiatowid.elblag.pl
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8. KOMISJA SĘDZIOWSKA 
 
 W dniu turnieju działa: 

− Sędzia Główny  

− 7 osobowa komisja sędziowska 

− 1 osobowa komisja skrutacyjna 
 

9. BIURO ORGANIZACYJNE: 
 Kierownik organizacyjny – Magdalena Czarnocka-Kaptur, tel. 609-977-220 
 
 

10. NAGRODY:  
 Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS Formacji Tanecznych otrzymują medale, puchary, 

dyplomy (maksymalnie 18 zawodników + 2 trenerów). 
 

11. PROGRAM: 
 
Program szczegółowy może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych formacji.  
 
Program prób technicznych i turnieju zostanie opublikowany na stronie turnieju po zamknięciu 
rejestracji, jednak nie później niż 08.09.2021 r.  
 

12. BILETY WSTĘPU I REZERWACJA STOLIKÓW: 

− miejsce na trybunach: 50 zł/osoba 

− miejsce przy stoliku: 100 zł/osoba 
Bilety będzie można zakupić w formie online na stronie: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/ oraz 
na miejscu w kasie.  
 

13.   Postępowanie Reklamacyjne - ZAKUP BILETÓW 

− Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą elektroniczną 
na adres: info@swiatowid.elblag.pl  

− 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.  

− 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).  

− info@swiatowid.elblag.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.  

− 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  
 

14.  FILMOWANIE I REJESTRACJA:  
Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, video, 
telewizyjną i internetową oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach 
przez Organizatorów Mistrzostw "zgodnie z prawem prasowym i o mediach".  

 

mailto:info@swiatowid.elblag.pl


 

 

5 

15.  Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do organizacji  
zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19. 
 

16.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rywalizacji w sporcie 
tanecznym organizowanym w strukturach FTS znajduje się na stronie www.fts-taniec.pl  
w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 
 

 
 

http://www.fts-taniec.pl/

