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RAMOWY PROGRAM XXX MISTRZOSTW POLSKI PTT I FTS 

FORMACJI TANECZNYCH 
Radom 2013 

 

Rejestracja formacji 30min. przed próbą parkietu. 
Kolejność prób parkietu zostanie podana po zamknięciu list startowych. 
Sobota 14.09.2013r. 
Godz. 8.00 – 14.00 Próby parkietu i losowanie kolejności startu formacji 
Godz. 15.00 Eliminacje 
Godz. 18.30 Losowanie kolejności startu formacji w finałach 
Godz. 19.00 Finały (prezentacja wszystkich formacji) 
 

REGULAMIN XXX MISTRZOSTW POLSKI PTT I FTS  
FORMACJI TANECZNYCH 

Radom 14.09.2013r. 
 

I. ZASADY ORGANIZACYJNE: 

1. Mistrzostwa przeprowadzone są oddzielnie w stylach: 
- tańce standardowe 
- tańce latynoamerykańskie 
2. Formacje uczestniczące w Mistrzostwach muszą się składać z 6 – 8  par 
tanecznych. 
3. W turnieju zezwala się na zamianę jednej pary na parę rezerwową lub dublera 
współpartnera. 
4. W przypadku uczestnictwa w Mistrzostwach więcej niż 6 formacji w jednym stylu 
przeprowadza się rundy eliminacyjne. 
5. Dozwolonymi strojami członków formacji są stroje turniejowe aktualnie 
obowiązujące  w turniejowym tańcu towarzyskim. 
6. 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. 
7. Całość występu z wejściem i zejściem nie może przekraczać 6 minut. 
8. Dopuszcza się w trakcie wejścia i zejścia podnoszenie partnerki/partnera. 
9. Układy 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. 
10. Układy w stylu latynoamerykańskim muszą być oparte na minimum 4 tańcach 
tego stylu, przy czym dozwolone jest stosowanie 16 taktów innego tańca, włączając 
w to tańce standardowe. 
11. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone na parkiecie o wymiarach 20 m x 15 m. 
12. Każdy tancerz może być członkiem tylko jednej formacji uczestniczącej                         
w Mistrzostwach w danym stylu. 
13. Wszystkie formacje uczestniczące w Mistrzostwach zobowiązane są do 
przygotowania nagrań muzycznych wysokiej jakości (CD). 



14. Mistrzostwa rozegrane zostaną w następujących kategoriach: 
- dziecięcej (do 15 lat) – członkowie formacji urodzeni w 1998 r.  lub później, 
dopuszcza się udział 2 członków formacji spoza tej kategorii wiekowej. 
- młodzieżowej (powyżej 15 lat) – zaleca się, aby większość tancerzy była urodzona 
w 1997 roku lub wcześniej. 
15. Formacje uczestniczą w obowiązkowych próbach technicznych w kolejności 
wyznaczonej przez organizatora w porozumieniu z sędzią technicznym. 
16. Kolejność prezentacji konkursowych zostanie wyłoniona drogą losowania. 
17. Organizator zapewnia 20 identyfikatorów (tancerze i opiekunowie) dla każdej 
formacji. 
18. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 
19. Mistrzostwa Polski PTT i FTS Formacji Tanecznych na rok 2013 r. odbywają się  
14 września 2013 r. w Radomiu w hali sportowej „MOSIR” ul. Narutowicza 9. 
 
I. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć formacje reprezentujące członków 
wspierających PTT, które nadeślą zgłoszenie na adres : cmg@poczta.onet.pl                    
i uiszczą opłatę startową (pkt.3) w terminie do 02.09.2013 r. oraz prześlą 
zdjęcie formacji dobrej jakości, które jest niezbędne do celów promocyjnych 
Mistrzostw na adres: cmg@poczta.onet.pl 
2. Koszty ubezpieczenia, przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia formacji 
pokrywają instytucje delegujące. 
3. Opłata startowa dla każdej formacji wynosi 400,00 zł. 
Prosimy o wpłatę na konto: 
Klub Tańca Sportowego „CMG” 
26-600 Radom, ul. Fałata 5 
Bank Zachodni WBK, nr konta: 08 1090 2688 0000 0001 1015 6483 
z adnotacją: Opłata startowa MPFT Radom 2013 
4. Członek wspierający przesyła na adres organizatora listę tancerzy z 
podanymi numerami PESEL. Do listy  musi być dołączone potwierdzenie 
podpisane przez Prezesa Okręgu PTT w przypadku członka wspierającego 
PTT lub administratora CBD właściwego dla FTS w przypadku członka 
wspierającego FTS stwierdzające, że wszyscy wyszczególnieni tancerze mają 
prawo startu w Mistrzostwach Polski (spełniają wszystkie warunki startu). 
5. Wszyscy tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu 
tożsamości. 
6. Wszyscy tancerze zobowiązani są do posiadania książeczek startowych       
i być wpisani do CBD na 2013 rok. 
7. Wymagane są ochraniacze na obcasy. 
 
III. KOMISJA SĘDZIOWSKA. 
1. Skład Komisji Sędziowskiej : 

 Sędzia Główny, 

 Sędzia Techniczny, 

 Sędziowie punktujący,  

 Komisja skrutacyjna. 
 
2.Komisję Sędziowską Mistrzostw ustala Zarząd Główny PTT. 



 
IV. BIURO ORGANIZACYJNE. 
W okresie Mistrzostw działa Biuro Organizacyjne Mistrzostw, a w nim : 

 Kierownik Organizacyjny, 

 Kierownik Artystyczny. 
 
V. OPIEKA MEDYCZNA 
Organizator zapewnia opiekę medyczną zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
zasadami. 
 
VI. NAGRODY: 
Formacje otrzymują medale ufundowane przez Zarząd Główny PTT oraz puchary     
i dyplomy ufundowane przez organizatora. 
 
VII. UWAGI: 
1. Program prób parkietu i program Mistrzostw zostanie podany zespołom po 
zamknięciu listy startowej. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. 
3. Będzie prowadzona przedsprzedaż biletów i rezerwacja biletów w cenie: 30,00 zł. 
– całodzienny. 
4. Osoby, które chciałyby rejestrować przebieg XXX MISTRZOSTW POLSKI PTT i 
FTS FORMACJI TANECZNYCH zobowiązani są do uiszczenia opłaty 
akredytacyjnej w punkcie informacyjnym w dniu Mistrzostw w kwocie 20,00 zł. 
 
VIII. ORGANIZATOR: 
Cezary Gruszka 
Klub Tańca Sportowego „CMG” Radom, ul. Fałata 5 
Tel. 607 171 886 
www.cmgtaniec.pl 
e-mail: cmg@poczta.onet.pl 
 


