
TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO
o Puchar Wójta Gminy Oleśnica

Marcina Kasiny
Oleśnica – 04. lutego 2018 r. /niedziela/

1. Organizator:

2. Współorganizatorzy:

Polski Związek Tańca Freestyle
Gmina Oleśnica
Szkoła Tańca JAST
JAST Atan
Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica

3. Termin imprezy: 04.02.2018 (niedziela)

4. Miejsce:  Gminna Hala Sportowa, ul. Wileńska 32, 56 – 400 Oleśnica 
5. Cele:

- Popularyzacja i propagowanie tańca nowoczesnego.
- Integracja Grup Tanecznych oraz instruktorów tańca.
- Rywalizacja Fair Play oraz wspólna zabawa uczestników.
- Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach.
- Promocja Gminy Oleśnica.
- Promocja rywalizacji tanecznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Oleśnica.

6. Komisja sędziowska: 5 licencjonowanych sędziów PZTF i skrutiner PZTF.

7. Kategorie wiekowe:

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii wiekowych i dyscyplin tanecznych
w przypadku 4 i mniej zespołów.

7 lat i młodsi (rocznik 2011 i młodsi
9 lat i młodsi (roczniki 2009 i młodsi)
11 lat i młodsi (roczniki 2007 i młodsi)
15 lat i młodsi (rocznik 2003 i młodsi)
16 lat i starsi (2002 i starsi)
31 lat i starsi (1987 i starsi)

O przynależności do kategorii wiekowej w III, II i I lidze decyduje wiek najstarszego zawodnika – z tolerancją do 1 osoby.
W Ekstralidze decyduje wiek najstarszego zawodnika
UWAGA! W III, II i I lidze możliwe jest tańczenie jednej albo dwóch prezentacji przez ten sam zespół (oznacza to
również, że jeden tancerz może występować w dwóch różnych zespołach danego klubu). Nazwa zespołu tańczącego
dwie prezentacje  musi  kończyć się  cyfrą 1 albo 2,  np.  JAST 1 i  JAST 2 -  nr 1 oznacza pierwszą prezentację w
kolejności, nr 2 – drugą.

8. Muzyka: 
III , II i I Liga - muzyka własna do 3 min.
Extraliga formacje do 4 min. Grupy do 3 min. Wyjątkiem są: grupy Disco Dance- muzyka organizatora 
2 min. ( w kat. do 9  i 11 lat - 1,5 min.) lub własna, Grupy Hip Hop - muzyka organizatora lub własna 
2 min.

Nośnik: płyta CD (z jednym utworem) lub pendrive.



Informacja dla zespołów:

Liga  Charakterystyka zespołu Ilość zawodników Nagrody i sposób oceny

III Zespoły hobby, zespoły szkolne.
Dozwolone są wszystkie style taneczne.

3 i więcej osób

Statuetka i dyplom dla każdego 
zespołu.
Ocena na 1, 2 lub 3 miejsce. 
Może być kilka tych samych miejsc. 

II Zespoły początkujące.
Dozwolone są wszystkie style taneczne.

Puchar i dyplom dla każdego zespołu.
Ocena na 1, 2 lub 3 miejsce. 
Może być kilka tych samych miejsc.

I

Zespoły średnio zaawansowane. Podział na:
Street (Hip Hop, Break Dance, Electric 
Boogie, JumpStyle)
Art (Jazz, Modern, Balet, Belly Dance / 
Oriental, Bollywood, Disco Dance, 
Acrobatic Dance)
Show (Show Dance, Street Dance Show, 
Tańce Par, Disco Show, Caribbean Show, 
Latin Show)

GRUPY:
 3 - 7 osób

FORMACJE:
8 i więcej  osób

Puchar dla każdego zespołu, dyplom 
dla każdego uczestnika zespołu.
Ocena na 1, 2 lub 3 miejsce. Miejsce I
jest tylko jedno (w przypadku różnej 
ilości punktów).

Extra

Zespoły zaawansowane. Podział na:
Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, 
JumpStyle, Disco Dance, Jazz, Modern, 
Balet, Show, Tańce Par, itd.

Kwalifikacja na miejsca. Puchar dla 
każdego zespołu, dyplom dla każdego 
zawodnika, medal dla każdego 
zawodnika z miejsc: 1, 2, 3.

9. Warunki uczestnictwa:

- Zgłoszenie się on-line www.pztf.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2018 r.
- Zespoły niezrzeszone w PZTF mogą zgłaszać się poprzez załączony formularz.
- Opłatę startową należy przesłać na konto do dnia 29.01.2018 r.:

KTS SPORT – DANCE; ul. Siemieńskiego 17/5; 50-228 Wrocław
PKO BP nr 07 1020 5242 0000 2402 0145 2911

z dopiskiem „TTN Oleśnica 2018 wraz z adnotacją za jaki klub dokonano opłaty”

- Startowe wynosi:
- 35 zł od osoby w przypadku tańczenia wyłącznie w zespołach III Ligi (Zespoły)
- 15 zł od osoby za kazdy następny start w zespołach III Ligi (Zespoły)
- 50 zł od osoby za pierwszą kategorię (II Liga, I Liga i Ekstraliga / Formacje, Grupy)
- 15 zł od osoby za kazdy następny start w  I Lidze i Ekstralidze / Formacje, Grupy)

- Ceny promocyjne dla członków uczestników PZTF:
- 25 zł od osoby za pierwszą kategorię
- 15 zł od osoby za kazdy następny start (Grupy, Formacje, Zespoły).

- Dla członków PFT (należy mieć ze sobą dokument potwierdzający przynależność)
- 35 zł od osoby za pierwszą kategorię (nie dotyczy III Ligi)
- 15 zł od osoby za kazdy następny start

- Potwierdzenie swojego udziału w dniu imprezy w Sekretariacie turnieju
- Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
- Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju.
- Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu.
- UWAGA! 29.01.2018 r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej. Po tym terminie 
organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku przyjęcia zgłoszenia po
terminie – odpłatność za udział wzrasta dwukrotnie.
- Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, 
jak również  w przypadku niezakwalifikowania się  do dalszych rund oraz wycofania się  po  
terminie zgłoszeń opłata startowa nie podlega zwrotowi.
- Rekwizyty- nie mogą niszczyć, brudzić parkietu. Muszą być wniesione i zniesione z parkietu 
przez zespół w ciągu 30 s.

http://www.pztf.pl/


10. Program turnieju:
04.02.2018 r. (niedziela)
8.00 – Otwarcie sali
8.15 – 9.15 – Rejestracja klubami
8.30 – 9.40 – Próba parkietu
10.00 – Rozpoczęcie turnieju
Turniej zostanie rozegrany w dwóch albo w trzech blokach.

Szczegółowy program turnieju zostanie umieszczony 30.01.2018 r. na stronie internetowej
www.taniecfreestyle.pl 

11. Postanowienia końcowe:
- Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem, zatwierdzonym przez PZTF.
- Na sali podczas turnieju w pobliżu parkietu będzie punkt medyczny – ratownictwo medyczne.
- Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej 15 min. 
po ogłoszeniu wyników.
- Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, 
Kierownika Organizacyjnego, po wpłaceniu kaucji w wys. 200 zł. W przypadku nieuznania 
protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii wiekowych
w przypadku małej ilości uczestników w danej dyscyplinie.

12. Informacje dodatkowe:
- Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
- Wymiary parkietu 12 m x 14 m
- Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze
i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich 
prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację, emisję w dowolnych mediach i przez 
organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
- Wszelkie informacje dotyczące turnieju udzielane są od Pn. - Pt:

tel. 726 433 726 w godz. 8.30 – 20.30 lub e-mail: biuro@dance.pl

13. Uwagi:

- Przebieralnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach.
- Ubezpieczenie na koszt własny uczestnika.
- Bilety w cenie: 25 zł/normalny; 15 zł/ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci i renciści); dzieci

do lat 7 nieodpłatnie.
- Wyżywienie: na terenie będzie można zakupić zimne i gorące napoje. 

W imieniu organizatorów

ZAPRASZAMY DO GMINY OLEŚNICA

Bogusława Szczepanik-Zasada
Zbigniew St. Zasada

mailto:biuro@dance.pl
http://www.taniecfrestyle.pl/

