MISTRZOSTWA POLSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego
W TAŃCU TOWARZYSKIM w tańcach latynoamerykańskich
Lublin 19-20 listopada 2016 r.
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
Celem Mistrzostw jest :
 wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w
Tańcach Latynoamerykańskich w kategoriach par: Junior I, Junior II, Młodzieży,
Młodzieży Starszej, Dorosłych, Senior I, Senior II, Senior III i Senior IV i Zawodowcy
na 2016 rok
 popularyzacja tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych.
2. ORGANIZATOR:
 Polskie Towarzystwo Taneczne
3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
 Taneczny Klub Sportowy Lider z Lublina
 Taneczne Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe LIDER GOLD
 Okręg Lubelski Polskiego Towarzystwa Tanecznego
4. DATA I MIEJSCE ROZEGRANIA MISTRZOSTW POLSKI:
19-20 listopada 2016 r. (sobota i niedziela)
Hala Sportowa im. Zdzisława Niedzieli, Lublin Al. Zygmuntowskie 4
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lublinie
5. KATEGORIE:
Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w następujących kategoriach:
nazwa kategorii tanecznej

tańce

roczniki

JUNIOR I Latin

Cha, S, R, Pd, Jv
Cha, S, R, Pd, Jv i
Cha (basic)
Cha, S, R, Pd, Jv i
Cha (basic)
Cha, S, R, Pd, Jv i
Cha (basic)
Finałowe
indywidualne

2003 - 2004

JUNIOR II Latin
MŁODZIEŻ Latin

DOROŚLI Latin

2002 - 2001
1998-2000

1997 i starsi

uwagi

nazwa kategorii tanecznej

MŁODZIEŻ Latin

tańce

prezentacje :
Rumba
Cha, S, R, Pd, Jv i
Cha (basic)

roczniki

uwagi

1996 - 2000

Senior I (powyżej 30) – LA

Cha, S, R, Pd, Jv

1986 i starsi

Senior II (powyżej 40) – LA

Cha, S, R, Pd, Jv

1976 i starsi

Senior III (powyżej 50) – LA

Cha, S, R, Pd, Jv

1966 i starsi

Senior IV (powyżej 60) – LA

Cha, S, R, Pd, Jv

1956 i starsi

Zawodowcy

Cha. S, R, Pd, Jv

współpartner –
1986 i starsi
współpartner –
1976 i starsi
współpartner –
1966 i starsi
współpartner –
1956 i starsi

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W Mistrzostwach Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcu towarzyskim mogą
startować pary, którzy ponadto spełnią następujące warunki:
a. posiadają aktualny wpis w CBD PTT na 2016 rok.
b. uzyskają kwalifikacje do Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego (nie
dotyczy kategorii: Junior I, Seniorów i Zawodowców) .
c. dokonają rejestracji on-line na stronie www. Mistrzostw Polski PTT zgodnie z
terminem zgłoszeń do 06.11.2016 r lub po terminie do 12.11.2016.
d. uiszczą opłatę startową na konto organizatora, oraz przesłanie kserokopii dowodu
wpłaty na adres : mplublin@o2.pl
TSRS LIDER GOLD Lublin nr konta 92 1930 1695 2500 0575 9538 0001
e. Opłata startowa wniesiona do dnia 06.11.2016 r. wynosi 80,00 zł od osoby. (decyduje
data nadania wpłaty). Opłata wniesiona po dniu 06.11.2016 r. wynosi 160,00 zł od
osoby (dwukrotność opłaty wniesionej w terminie).
f. Zamknięcie list startowych nastąpi dnia: 12.11.2016 r. o godz. 24.00.
g. Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie
uniemożliwia start pary w Mistrzostwach
h. zgłoszą się po odbiór numeru startowego najpóźniej do 1 godziny przed
rozpoczęciem rozgrywania rundy eliminacyjnej Mistrzostw Polski :Polskiego
Towarzystwa Tanecznego.
7. SĘDZIOWIE:
Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego oceniać będzie komisja sędziowska
wytypowana i zatwierdzona przez ZG PTT

8. NAGRANIA:
Nazwa i kolejność tańców

CHA-CHA-CHA

ilość taktów na
minutę

30-32

SAMBA

50-52

RUMBA

25-27

PASODOBLE

58-60

JIVE

42-44

Czas trwania nagrań

Uwagi

od 1 minuty 30 sekund do
Sędzia Główny może
2 minut
przedłużyć maksymalny
od 1 minuty 30 sekund do
czas trwania nagrań, jeżeli
2 minut
w jego opinii dłuższy czas
od 1 minuty 30 sekund do
trwania nagrań jest
2 minut
konieczny dla właściwej
od 1 minuty 30 sekund do
oceny konkretnego tańca
2 minut
w danej rundzie lub w
od 1 minuty 30 sekund do
całych Mistrzostwach
2 minut

09. PRZEBIEG MISTRZOSTW:
1. w kategorii Dorośli przeprowadza się rundę barażową,
2. w 1/32, 1/16 finału pary tańczą w stałych grupach,
3. w barażu, 1/8, 1/4 i 1/2 finału pary tańczą w zmiennych grupach
4. 1/8 finału 4-6 zmiennych grup,
5. 1/4 finału 2-3 zmienne grupy,
6. 1/2 finału 2 zmienne grupy,
7. finał 6 par.
10. PRZEBIEG MISTRZOSTW - dodatkowe zasady
1. Sędzia Główny w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem PTT decyduje
o ilości typowanych i przechodzących par do następnej rundy oraz o ilości grup
w poszczególnych rundach.
2. W Mistrzostwach Polski PTT stosuje się zasadę przechodzenia do następnej rundy
co najmniej 50 % uczestniczących par, z wyjątkiem finału – typowanie 6 par.
3. Pary kategorii Dorośli, które znalazły się w pierwszych 24 parach i w kategoriach
pozostałych, które znalazły się w pierwszych 12 parach aktualnego Rankingu
Sportowego PTT są zwolnione z pierwszej rundy.
Medaliści poprzednich Mistrzostw Polski w kategorii Dorośli rozpoczynają
Mistrzostwa Polski PTT od drugiej rundy.
4. Ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po
obliczeniu wyników.
5. Finałowe prezentacje indywidualne Rumby w kategorii Dorośli odbywają się na
początku finału. Czas prezentacji indywidualnych wynosi 1 minutę.
Po prezentacji indywidualnej pary tańczą ten sam taniec w grupie. Czas prezentacji
grupy wynosi 1 minutę.
6. Sędzia Główny ustala konkretny czas trwania utworu w danej rundzie turnieju.
7. Długość przerwy między rundami danej kategorii powinna wynosić co najmniej 20
minut.

8. W kategoriach Juniorów Młodszych dopuszcza się możliwość rozegrania turnieju w
2 blokach i zakończenie po godzinie 20.00.
9. W Mistrzostwach Polski PTT w stylu latynoamerykańskich pary kategorii Juniorów
Starszych, Młodzieży, Młodzieży Starszej i Dorośli tańczą, dodatkowy (szósty) tzw.
basicowy taniec -repertuarowy, Cha-Cha-Cha, złożony zg z przepisami STT PTT z
podstawowych figur. W przypadku przekroczenia repertuaru Sędzia Główny
jednokrotnie upomina, a przy następnym przekroczeniu ma prawo usunąć parę z
turnieju.
10. Wielkość parkietu 14m x 26 m
11. NUMERY STARTOWE:
Numery startowe przydzielane są zg. z kolejnością alfabetyczną przez komisję skrutacyjną a
numer startowy należy odebrać najpóźniej na godzinę przed rozegraniem pierwszej rundy.
12. DYSKWALIFIKACJE:
Dyskwalifikacji par przy stwierdzeniu naruszenia przepisów STT PTT oraz Regulaminu
Mistrzostw Polski PTT dokonuje Sędzia Główny.
13. STROJE, NUMERY STARTOWE I REKLAMA:
1. Stroje, w których tańczą zawodnicy muszą być zgodne z Przepisami STT Polskiego
Towarzystwa Tanecznego.
2. Reklama umieszczona na strojach nie może być większa niż 10 cm (długość) i 4 cm
(szerokość).
3. Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w
żaden sposób ukrywana przez zawodnika.
14. NAGRODY
1. Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego otrzymują
medale, puchar, dyplomy.
2. pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy.
3. wszystkie pary uczestniczące w turnieju otrzymują dyplomy uczestnictwa.
15. OPIEKA MEDYCZNA
1. Opiekę medyczną sprawuje osoba legitymująca się uprawnieniami do udzielania
pierwszej pomocy medycznej.
2. Organizator zawodów jest zobowiązany do stworzenia warunków umożliwiających
właściwą opieką medyczną podczas trwania zawodów.
2. Opieka medyczna powinna być zapewniona od chwili rozpoczęcia rozgrzewki.

16. FILMOWANIE MISTRZOSTW
Filmowanie jest dozwolone bez opłaty. Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach
wyrażają na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatną zgodę na rejestrację fotograficzną, video,
internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję
w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz przez organizatorów, na
potrzeby organizowanych Mistrzostw , a także na wykorzystanie danych osobowych w
materiałach z Mistrzostw
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy STT
Polskiego Towarzystwa Tanecznego
2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez ZG PTT.
18. INFORMACJE DODATKOWE
Bilety wstępu:
1. 40,00 zł/os. - bilet ulgowy na cały dzień ( młodzież: podst., gimn., liceum ).
2. 50,00 zł/os – bilet całodzienny
3. 40,00 zł/os – bilet wieczorny (Gala Taneczna)-sprzedaż biletów od godz.17.00 !!!
4. dzieci do lat 6 -wstęp wolny
5. stoliki: 100,00 zł/os - miejsce przy stoliku
 wpłaty za rezerwacje stolików: TSRS LIDER GOLD Lublin
 nr konta 92 1930 1695 2500 0575 9538 0001
 w tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz „miejsca przy stoliku
sobota/niedziela”.
 potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres mailowy: mplublin@o2.pl
 w przypadku nieobecności na turnieju opłata za rezerwację nie ulega zwrotowi.
 odbiór wejściówek w kasie w dniu turnieju za okazaniem potwierdzenia
przelewu.
Strona internetowa Mistrzostw Polski

www.taniec.pl

19. ADRES KORESPONDENCYJNY
Adres korespondencyjny: 20-882 Lublin ul. Organowa 15E
Biuro:
Jerzy Oleszczyński, e-mail: lider_lublin @op.pl ,tel. 603 506 525
Kierownik mistrzostw:
Elzbieta Głos, e-mail: ela-br@o2.pl , tel. 667 085 241

