II Ogólnopolski Turniej Tańca Freestyle
o Puchar Wójta Gminy Morawica
Tańce Par, Jazz Dance i Disco Dance
Bilcza, 21-go maja 2015
Grand Prix Polski PZTF

REGULAMIN
Organizator:
GO4DANCE Studio
Współorganizatorzy:
Wójt Gminy Morawica
„Koral” sport i rekreacja Sp. z o.o.
Polski Związek Tańca Freestyle
Termin imprezy:
21 maja 2016 (sobota)
Miejsce:
Hala Sportowa „Bilcza”
ul. Szkolna 1
26-026 Morawica
woj. świętokrzyskie
Cele Turnieju:
 Popularyzacja i propagowanie rozwoju tańców freestyle.
 Alternatywny sposób spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca.
 Rywalizacja fair play oraz wspólna zabawa uczestników.
 Wyłonienie najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach.
 Możliwość podniesienia klasy tanecznej.
 Promocja regionu świętokrzyskiego i Gminy Morawica.
 Promocja rywalizacji tanecznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Morawica i województwa
świętokrzyskiego.
 Promocja Polskiego Związku Tańca Freestyle.
Komisja sędziowska:
- W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi minimum 5 licencjonowanych sędziów PZTF.
- Przy obliczaniu wyników finału stosowany jest Skating System – klasy sportowe i Ekstraliga.
- W kategorii Debiuty ocena szkolna.
- W klasach brąz, srebro i złoto ocena na miejsca I, II, III.
- małe Grupy i Formacje w II i I lidze oceniane są na miejsca I, II, III.

Nagrody:
- Debiuty (solo i duety)
- Klasa brąz, srebro, złota
- w klasach, na poziomach, Ekstraliga
- małe Grupy, formacje, zespoły
- Certyfikat uczestnictwa dla każdego klubu

– dyplomy
– dyplomy i medale dla wszystkich startujących
– dyplomy i medale dla finalistów
– puchar i dyplom za miejsca finałowe

Dyscypliny:
- Salsa Shines – solo i duety;
- Bachata, Merengue, Salsa, Discofox – pary;
- Carribean Show – solo i duety;
- Disco Dance – solo i duety;
- Jazz Dance – solo i duety.

Wszystkie style taneczne – małe Grupy i Formacje
– II liga – wszystkie dyscypliny razem
– I liga – ART, STREET, TAŃCE PAR, INNE FORMY
– Ekstraliga – wg przepisów IDO

Konkurencja:
dla tancerzy tańczących w PZTF możliwość rywalizacji:
- solo: debiuty, klasa brąz, klasa srebro, klasa złoto; kl.: E, D, C, B, A, S
- duety / pary: debiuty, klasa brąz, klasa srebro, klasa złoto; poziom D+E, B+C, S+A
- o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
- o poziomie, na którym tańczy duet, decyduje wyższa z klas posiadanych przez jednego z uczestników
duetu.
- w duecie minimum jeden z tancerzy musi być zrzeszony w PZTF.
- organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii wiekowych w przypadku
małej ilości uczestników w danej dyscyplinie – zgodnie z ustaleniami w Regulaminie.
-uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, jak
również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
dla wszystkich tancerzy (również niezrzeszonych) możliwość rywalizacji:
- solo open (minimum 5 tancerzy w konkurencji)*
- duety open (minimum 3 duety w konkurencji)*
- o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
* - w przypadku mniejszej ilości uczestników organizator może odwołać konkurencję

- małe Grupy (3-7 osób)
Ekstraliga
I Liga
II Liga
- o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika
- formacje
Ekstraliga (8-24 osoby)
I Liga (8 i więcej osób)
II Liga (8 i więcej osób)
- o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika
- zespoły Inne Formy (3 i więcej osób)
Ekstraliga
I Liga
II Liga
- o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika

Ligi zespołów (charakterystyka):
1. II liga – zespoły początkujące, zespoły szkolne. Nie ma podziału na dyscypliny taneczne. (Departament
Street, Art. i Tańce Par – razem). Prezentacja do 4 min.
2. I liga – zespoły średnio zaawansowane (uczestnicy ogólnopolskich festiwali i turniejów). Podział na Street
(Disco Dance, Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, JumpStyle, Techno); Art (Jazz, Modern, Balet, Show
Dance, Belly Dance / Oriental, Bollywood, Acrobatic Dance, itd.) i Tańce Par (Caribbean Show, Latin Show,
Synchro Dance, itd.). Prezentacje do 4 min.
3. Ekstraliga – zespoły zaawansowane (uczestnicy MŚ, ME, PE, KM IDO, finaliści dużych festiwali). Podział
na dyscypliny i kategorie – zgodnie z przepisami IDO.
Uwaga:
W II lidze 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. Go4Dance1 i Go4Dance2; Kdance 1 i
Kdance 2, Orange 1 i Orange 2, Crew 1 i Crew2, itd., itp.

Kategoria wiekowa:
w solo w klasach tanecznych:
Dzieci:

7- lat / 2009 i młodsi; 8 - 9 lat / 2008 – 2007; 10-11 lat / 2006 – 2005

można łączyć kategorie wiekowe, jeżeli jest 4 i mniej podmiotów w kategorii

Juniorzy:

12 -13 / 2004 – 2003; 14 -15 / 2002 – 2001

można łączyć kategorie wiekowe, jeżeli jest 4 i mniej podmiotów w kategorii

Dorośli:

16.+ lat / 2000 i starsi

w debiutach solo i klasach brąz, srebro, złoto; open solo; duetach; małe Grupy; Formacje, Inne
Formy:
Dzieci:
Juniorzy:
Dorośli:

11.- / 2005 i młodsi
12. -15 / 2004 – 2001
16.+ lat / 2000 i starsi

Muzyka i czas prezentacji:
- solo, duety / Disco Dance
- solo / Jazz Dance
- solo, duety / Caribbean Show

- 1.00 min. (muzyka organizatora)
- 1.00 min. (muzyka obowiązkowa)
- 1:00 min w rundach eliminacyjnych. / Finał 2:00-2:15 sek.

Debiuty:
Muzyka: salsa, salsa shines, bachata, merengue, discofox - muzyka organizatora.
Czas prezentacji: 1 min. – solo, duet, para.
Prezentacje Finałowe: solo - w grupach kilkuosobowych; duety/pary - w grupach kilkuparowych .
Klasy:
Muzyka:
Klasa E, D, C – Muzyka organizatora
Klasa B, A, S – w finale prezentacja do muzyki organizatora lub własnej
Czas prezentacji:
Klasa E, D, C: 1min – solo, duet, para.
Klasa B, A, S: (jak IDO) w 2:00 – 2:15 min – solo, duet, para.
Prezentacje Finałowe:
Klasa E, D: solo - w grupach kilkuosobowych; duety/pary - w grupach kilkuparowych.
Klasa C Salsa Pary: Prezentacja wspólna w grupach po kilka par – 1min Salsa LA na 1, 1min Salsa
NY na 2, 1min Salsa Cubana. Nie ma prezentacji indywidualnej do muzyki własnej.
Klasa B, A, S: prezentacje osobno – dot. Bachata, Merengue, Salsa Shines, Salsa Pary, Discofox – B,
A, S

- mała Grupa II i I liga
- formacja i zespoły INNE FORMY / II i I liga
- mała Grupa Hip-Hop*
- Team Break Dance*
- formacja Hip-Hop*
- zespoły INNE FORMY*

- do 3 min. (muzyka własna)
- do 4 min. (muzyka własna)
- 2.00 min. (muzyka organizatora)
- 2.00 min. (muzyka organizatora)
- 2 min.30 s - 3 min. (muzyka własna)
- do 4 min. (muzyka własna)

* - dotyczy małych Grup, Formacji i zespołów INNE FORMY w Ekstralidze.
Rezerwacja noclegów:
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Lista adresowa noclegów – na końcu
Regulaminu.
Wyżywienie:
W trakcie trwania całych zawodów na Hali będzie możliwość wykupienia obiadu.
Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie (dokonują kluby) on-line - www.pztf.pl w terminie do 13.05.2016
Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres e-mail: biuro@go4dance.pl.
Zgłoszenie bez potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte.
Opłaty startowe dokonywać należy na konto:
GO4DANCE Bartłomiej Szymczyk
ul. Połowniaka 8/21; 25-634 Kielce
nr konta: 89 1140 2004 0000 3102 7407 5801
z dopiskiem „(nazwa klubu) – II OTTF PZTF (i podaną ilością za co: np. 4xS; 2xD; 3xmG; 2xF)

Startowe wynosi:
- 60 zł od osoby za pierwszą kategorię (F, mG – Ekstraliga)
- 20 zł od osoby za każdy następny start (F, mG – Ekstraliga)
- 60 zł od osoby za każdą konkurencję open (solo / duety – niezależnie od ilości wybranych
konkurencji oraz innych startów)
- 20 zł od osoby w przypadku tańczenia wyłącznie w zespołach II liga i I liga (mała Grupa,
Formacje, Zespoły) za pierwszy oraz każdy następny start w II i I lidze.
- Ceny promocyjne dla członków uczestników PZTF:
- 30 zł od osoby za pierwszą kategorię
- 10 zł od osoby za każdy następny start
- 20 zł od osoby za pierwszą kategorię i 10 zł za każdy następny start - debiuty, kl. brąz, srebro i
złoto
- 10 zł od osoby za każdy start w przypadku tańczenia wyłącznie w zespołach II liga i I liga
(mała Grupa, Formacje, Zespoły).
- 30 zł od osoby za każdą konkurencję open (niezależnie od ilości konkurencji oraz innych startów).
Dla członków PFT (należy mieć ze sobą dokument potwierdzający przynależność)
- 30 zł od osoby za pierwszą kategorię
- 20 zł od osoby za każdy następny start
- 30 zł od osoby za każdą konkurencję open /niezależnie od ilości konkurencji oraz innych startów.





Rejestracja zespołu w dniu imprezy zgodnie z Programem Ramowym.
Przygotowanie CD do prezentacji z muzyką własną oddzielnie do każdej choreografii. Należy
opisać nośnik w następujący sposób: nazwa zespołu, kategoria, tytuł choreografii, czas
trwania.
Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju.





Turniej został zatwierdzony przez PZTF i zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem.
UWAGA! 13.05.2016 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 w turnieju wzrasta dwukrotnie.
Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku,
jak również w przypadku nie zakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie
podlega zwrotowi.

Ogólny program:
Uwaga! program może ulec jeszcze zmianie w zależności od ilości uczestników:
godz. 7.30 – otwarcie Hali;
godz. 8.00 – 9.00 – rejestracja;
godz. 9.00 rozpoczęcie turnieju
Szczegółowy program zostanie wysłany mailowo do zgłoszonych klubów, po upłynięciu terminu
zgłoszeń oraz umieszczony na stronach internetowych:
www.taniecfreestyle.pl
oraz www.go4dance.pl
Postanowienia końcowe:
 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 nie uznania protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
- Wymiary parkietu min. 12 m x 14 m.
- Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
- Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje zgłaszające.
- Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Turnieju.
- Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez obuwia.
- UWAGA: Niedozwolone jest używanie obuwia, który może zniszczyć - zarysować parkiet.
Tancerki tańczące w szpilkach muszą posiadać na nich ochronki kauczukowe / plastikowe.
- Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
- Dokonanie zgłoszenia i udział w I OTTF o Puchar Wójta Gminy Morawica 2015 równoznaczne
jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną,
video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w
dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w
materiałach z Turnieju.
- Wstęp dla publiczności: dzieci do lat 6-ściu wstęp wolny, młodzież szkolna – bilet 10zł, dorośli
– bilet 15 zł.
- Wszelkie informacje dotyczące turnieju udzielane są od Pn. - Pt: w godz. 9.00 – 18.00
tel. 506 617 435 lub e-mail: biuro@go4dance.pl
- Miejsce przy stoliku 50 zł za cały dzień.

Zapraszamy do Bilczy!

Noclegi w Kielcach (około 9 km od Hali w Bilczy)

Hotel Arkadia
ul. Urzędnicza 13 25-729 Kielce
tel./fax. 41 345 51 50
www.hotelkielce.pl/
Dal Hotel
ul. Piotrkowska 12 25-510 Kielce
tel. 41 336 10 00, 41 336 10 10

recepcja.kielce@hoteldal.pl
www.hoteldal.pl

Citi-Hotel
ul. Paderewskiego 4 25-017 Kielce
tel. 41 343 51 51

citipark@citipark.pl
www.citipark.pl/
Hotel Ibis
ul. Warszawska 19 25-516 Kielce
tel. 41 340 69 00
www.ibishotel.com.pl

Hotel Pod Złotą Różą
Pl. Moniuszki 7 25-334 Kielce
tel. 41 341 50 02

Hotel Łysogóry
ul. Sienkiewicza 78 25-501 Kielce
tel. 41 365 50 00

info@zlotaroza.pl

hotel@lysogory.com.pl

www.zlotaroza.pl

www.lysogory.com.pl/

Hotel Faraon
ul. Stara 6 25-544 Kielce
tel. 41 249 53 00

Hostel Milo
ul. Jasna 3a 25-514 Kielce
tel. 602-32-99-69

hotel@hotelfaraon.pl
www.hotelfaraon.pl/

hostel@milo.kielce.pl
www.milo.kielce.pl

