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REGULAMIN TURNIEJU FTS

1. Nazwa Turnieju   „Mikołajkowy Turniej Tańca Sportowego“

2. Organizator turnieju  - Klub Sportowy TK, Dziecięcy Klub Taneczny przy SP 158

3. Termin sobota 8 grudnia 2018

4. Miejsce SP nr 158, ul Strąkowa 3a , Kraków- Ruczaj

5. Wymiary parkietu 15m x 20m

6. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy:
 Małgorzata Szyda, 604 473 666, gosza@szyda.com

7. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. wiekowe 

Taniec sportowy
- do 7 lat kl.  H,G
- 8-9 lat kl.    H,G,F
- 10-11 lat     H,G,F
- 12-13 lat         G,F 
- 14-15 lat         G,F 
- Solistki klasa H,G,F
- Zespoły i formacje dziewczęce

Taniec nowoczesny STREET DANCE do 7 lat, do 9 lat, do 11 lat, 12-15 lat, powyżej 25 lat
- formacje (klasy początkujące, debiut, średniozaawansowane)
- miniformacje (klasy początkujące, debiut, średniozaawansowane)
- duety  (klasy początkujące, debiut, średniozaawansowane)
- soliści (klasy początkujące, debiut, średniozaawansowane)

8. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej

Taniec sportowy
A. Sędzi

a Główny –  Tadeusz Krupiński

Taniec Nowoczesny
A. Sędzia Główny Joanna Szewczyk
Sędziowie województwa małopolskiego: sędziowie z województwa małopolskiego

Komisja Skrutacyjna:
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1. Jacek Guzowski

9. Termin zgłoszenia par
06.12.2018. (czwartek)- g.22:00 

10. Warunki uczestnictwa w turnieju
W turnieju może wziąć udział para, kt  ó  ra:  
a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym, dotyczy par kl. G, F
b) posiada licencję zawodnika FTS, dotyczy par kl. G, F
c) jest zrzeszona w klubie sportowym dotyczy par kl. G, F

lub innym podmiocie  działającym w strukturach sportowych FTS
d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdz. datę urodzenia, dotyczy par kl. G,F
e) wniesie opłatę akredytacji udziału w turnieju 

         f) pary kl. HGF wg Regulaminu Współzawodnictwa MZTan w sporcie przygotowawczym

11. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, opłata za nagrywanie, inne opłaty i dane do przelewów:
-  Akredytacja dla klas H, G,F, zspoły        - 15 zł od osoby

           -  Akredytacja taniec nowoczesny  - 15 zł od osoby, dodatkowa konkurencja 5zł
-   Dla widzów -  wstęp wolny

12. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).
- na turnieju zapewniona jest opieka medyczna

13. Wstępny program turnieju

MOŻLIWE ZMIANY W PROGRAMIE PO ZAMKNIĘCIU ZGŁOSZEŃ, tj. po 05.04.2018

BLOK I

10:00-  10:30 - rejestracja par i solistów  klasy F 
10:00 - 10:45 - próba parkietu
*11:00        - turniej  8-9 lat kl. F; 10-11 lat  kl. F; 12-13 lat kl. F; 14-15 lat  kl.F, solistki klasa F

11:00- 11:30 – rejestracja par i solistów klasa G
11:30 - 11:45- próba parkietu
*12:00-          turniej  do 7 lat kl. G; 8-9 lat kl. G; 10-11 lat  kl. G; 12-13 lat kl. G; 14-15 lat  kl. 
G,           solistki kl. G 

12:30 – 13:00 - rejestracja par i solistów klasa H

13:00 – 13:15- próba parkietu
*13:30-   turniej par do 7 lat kl. H; 8-9 lat kl.  H; 10-11 lat  H, solistki klasa H

13:30-14:00 rejestracja
*14:30 -  Zespoły i formacje dziewczęce
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 BLOK II

15:00-15:30 – rejestracja taniec nowoczesny POCZĄTKUJĄCE, DEBIUTY

kategorie wiekowe: do 7 lat, do 9  lat, do 11 lat
 formacje, miniformacje, duety ,soliści

15:30 – 15:45 próba parkietu
16:00– turniej taniec nowoczesnego

16:30-17:00 – rejestracja taniec nowoczesny klasy POCZĄTKUJĄCE, DEBIUTY

Kategorie wiekowe: 12-15 lat, powyżej 25 lat
formacje, miniformacje , duety , soliści
17:30 – turniej taniec nowoczesnego: 

14. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik 
Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym

Pieczątka Organizatora Podpisy

 Małgorzata Szyda
      Prezes KS TK 

Kraków, 30.08.2018
………………………………………………………………………
Miejscowość, data zgłoszenia 

Decyzja Zarządu Wojewódzkiego Związku Sportu Tanecznego (członka zwyczajnego FTS) lub osoby 
upoważnionej przez ZWST jako koordynatora kalendarza turniejów na terenie województwa. 

Decyzja Zarządu FTS dot. MPFTS, GPP Ekstraklasa Taneczna FTS , WDSF oraz innych turniejów.
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