VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA
o PUCHAR BURMISTRZ MIASTA JAWORA
Emiliana Bery
24 marca 2019 / niedziela /

Organizator:
Stowarzyszenie „Taneczna Pasja”
KDance Studio
59-400 JAWOR, ul. Sporna 1a
tel. kom.: 693 604 200 / 663 081 135
Współorganizatorzy:
Gmina Jawor
Jaworski Ośrodek Kultury
Termin imprezy:
24 marca 2019 r. (niedziela)
Miejsce:
Hala Sportowa, ul. Wiejska 5
59-400 Jawor
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.
• Możliwość przeklasyfikowania do wyższej klasy tanecznej.
• Promocja Gminy Jawor.
• Promocja rywalizacji tanecznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Jawor.
Komisja Sędziowska:
Pięciu licencjonowanych sędziów PZTan i skrutiner PZTan.

Konkurencje i kategorie wiekowe:
• Zespoły, grupy i formacje: III. II, I i Ekstra Ligii /OPEN
• Soliści i duety: debiuty, klasa Brąz, klasa Srebro i klasa Złoto , klasa E,D,C,B,A,S oraz OPEN
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii wiekowych i dyscyplin tanecznych w
przypadku 4 i mniej zespołów.
9 lat i młodsi (roczniki 2010 i młodsi)
11 lat i młodsi (roczniki 2008 i młodsi)
15 lat i młodsi (rocznik 2004 i młodsi)
16 lat i starsi (2003 i starsi)
31 lat i starsi (1988 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 i II Lidze zespoły prezentują jedną choreografię. W I Lidze grupa i formacja może
wystąpić w kilku departamentach; W Ekstra Lidze dana grupa, formacja może prezentować się w każdej dyscyplinie.

Informacje dla solistów i duetów:
DYSCYPLINA

KONKURENCJA

solo:
Debiuty
klasa: Brąz, Srebro, Złoto
klasy: E, D, C, B, A, S
OPEN
HIP HOP

HIP HOP BATTLES

ELECTRIC BOOGI

KATEGORIA WIEKOWA
*solo , duety debiuty
*solo, duety klasy: brąz,
srebro, złoto

11.- / 2007 i młodsi
12.-15 / 2006 – 2003
16.+ / 2002 i starsi

*solo ,duety klasy
Dzieci:
7.- / 2011 i młodsi
8.- 9 / 2010 – 2009
poziom Debiuty
10.-11 / 2008 -2007
poziom: Brąz, Srebro, Złoto Juniorzy:
poziom: E+D, C+B, A+S 12.-13 / 2006 – 2005
14.-15 / 2004 – 2003
OPEN
Dorośli:
16.+ lat/ 2002 i starsi

duety :

solo OPEN

solo, duety OPEN

*solo , duety open
11.- / 2007 i młodsi
12.-15 / 2006 – 2003
16.+ / 2002 i starsi

Informacje dotyczące zespołów
LIGI ZESPOŁÓW – CHARAKTERYSTYKA
III Liga - zespoły początkujące oraz zespoły szkolne. Zalecany jest udział tancerzy, którzy posiadają
maksymalnie klasę złotą. Brak podziału na dyscypliny taneczne (Departament Art, Street, Show i
Tańce Par – razem). Zespoły - 3 i więcej osób, czas - do 3 min. Ilość prezentacji: 1, Statuetka i dyplom
dla każdego zespołu. Ocena na 1, 2 lub 3 miejsce. Może być kilka tych samych miejsc.
II Liga - zespoły na poziomie podstawowym. Brak podziału na dyscypliny taneczne (Departament
Art, Street, Show i Tańce Par – razem). Czas do 3 min. Ilość prezentacji: 1. Zespoły - 3 i więcej osób.
Puchar i dyplom dla każdego zespołu. Ocena na 1, 2 lub 3 miejsce. Może być kilka tych samych
miejsc.
I Liga - zespoły średnio-zaawansowane (uczestnicy ogólnopolskich festiwali i turniejów). Podział na
Street (Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, JumpStyle); Art (Disco Dance, Jazz, Modern, Balet,
Show Dance, Belly Dance / Oriental, Bollywood, Acro Dance, Techno, itd.) i Tańce Par (Caribbean
Show, Latin Show, Synchro Dance, itd.) Czas do 3 min. Ilość prezentacji: 1 w każdym departamencie.
GRUPY: 3 - 7 osób, FORMACJE: 8 i więcej osób. Puchar dla każdego zespołu, dyplom dla każdego
uczestnika zespołu. Medal dla zawodnika z miejsca pierwszego.. Ocena na 1, 2 lub 3 miejsce. Miejsce
I jest tylko jedno (w przypadku różnej ilości punktów)
Ekstra Liga / OPEN zespoły biorące udział w KM IDO, w rywalizacji międzynarodowej, zespoły
zagraniczne. W zależności od dyscypliny – wg przepisów IDO, GRUPY: 3 - 7 osób, FORMACJE: 8 i
więcej osób. Kwalifikacja na miejsca – Skaitng System. Puchar dla każdego zespołu, dyplom dla każdego zawodnika, medal dla każdego zawodnika z miejsc: 1, 2, 3.

Muzyka:
III , II i I Liga - muzyka własna do 3 min.
Extra Liga 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.
Czas prezentacji: 1 min – solo, duety / para muzyka organizatora
Prezentacje: solo – w grupach kilkuosobowych; pary i duety – w grupach kilkuparowych.

Warunki uczestnictwa:
- Zgłoszenie on-line www.pztf.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2019 r.
- Zespoły i tancerze niezrzeszeni w PZTan mogą zgłaszać: turnieje.jawor@gmail.com.
- Opłatę startową należy przesłać na konto do dnia 10 marca 2019 r.

KDance Studio – Adrian Kowalski
ul. Sporna 1a, 59-400 Jawor
Bank PKO BP nr konta:

38 1020 3017 0000 2102 0401 3413

w treści przelewu należy wpisać przykładowo: KLUB xxxx opłata startowa VII OTT –Jawor.

Startowe wynosi:
- 35 zł od osoby w przypadku tańczenia wyłącznie w zespołach III Ligi (Zespoły)
- 40 zł od osoby za pierwszą kategorię (solo i duety open, II Liga, I Liga i Ekstra Liga / Formacje,
Grupy)
- 30 zł od osoby za każdy następny start
Ceny promocyjne dla członków uczestników PZTan:
- 30 zł od osoby za pierwszą kategorię - solo, duety – debiuty, klasy medalowe, klasy, grupy zespoły
- 20 zł od osoby za każdy następny start
- 30 zł od osoby osobno za każdy start OPEN
- 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! 10.03.2019 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.

Ramowy Plan Zawodów:
07:30 - Otwarcie budynku
08:00 - Rejestracja klubów
09:00 - Rozpoczęcie turnieju
- Grupy /Formacje/Zespoły
- solo i duety (debiuty, klasy: Brąz, Srebro, Złoto)
- solo i duety ( klasy, OPEN)
21:00 - Zakończenie turnieju
Szczegółowy program turnieju zostanie umieszczony na stronie internetowej www.pztan.org

Postanowienie 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.

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.
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: 10 zł/normalny; dzieci do lat 7 nieodpłatnie.
• Wyżywienie: na terenie będzie można zakupić zimne i gorące napoje, obiady na wcześniejsze zamówienie.
telefonicznie:

email-owo:

Izabela Kowalska 693 604 200
Adrian Kowalski 663081135
(godz. 10:00 – 20:00)
turnieje.jawor@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do gościnnego Jawora!

