
Regulaminie rywalizacji Par Seniorów 
XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO 

O PUCHAR WIECZYSTEGO 
 

1. Prawo startu w turnieju mają pary: 

a) Seniorzy I – min 35 lat starszy z partnerów, min 30 lat młodszy z partnerów 

b) Seniorzy II - min 45 lat starszy z partnerów, min 40 lat młodszy z partnerów 

c) Seniorzy III - min 55 lat starszy z partnerów, min 50 lat młodszy z partnerów 

d) Seniorzy IV - min 65 lat starszy z partnerów, min 60 lat młodszy z partnerów 
 

2. Turniej zostanie rozegrany w stylach tanecznych: 

a) w klasach tanecznych: 

Senior I -            START + E;  D+C;  B+A+S 

Senior II  -          START + E;  D+C;  B+A+S 

Senior III+IV  -  START + E;  D+C;  B+A+S 

 

Pary zajmujące pierwsze miejsce w poszczególnych grupach klas otrzymują klasę 

wyższą. Komisja Sędziowska może przeklasyfikować do 10 % par. 
 

b) w kategoriach OPEN  

Senior I 

Senior  II 

Senior III+IV 
 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii wiekowych lub klas 

w przypadku małej ilości zgłoszeń oraz możliwość rozdzielenia rywalizacji na klasy 

lub kategorie wiekowe w przypadku dużej ilości zgłoszeń.  
 

3. Obowiązujące tańce: 

START + E 
standard: WA, T, WW, Q 

latin: CCC, S, R, J 

D + C 

A+B+S 

standard: WA, T, WW, F Q 

latin: CCC, S, R, Pd, J 

OPEN 
standard: WA, T, WW, F Q 

latin: CCC, S, R, Pd, J 
 

Uwaga! W kategorii Senior nie ma obowiązkowego tańca z programem basice.  
 

4. Warunki uczestnictwa: 

a) aktualny wpis w Centralnej Bazie PTT 

b) rejestracja on-line poprzez CBD PTT na stronie www.taniec.pl do dn. 15.12.2015 

c) dokonanie opłaty startowej 30 pln za styl 
 

5. Nagrody: 

- medale dla trzech pierwszych par w każdym stylu 
 

6. Koszty ubezpieczenia, przejazdu i ewentualnego noclegu par, pokrywają tancerze 

lub instytucje delegujące. 
 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym rozgrywany  

jest turniej. 
 

8. W sprawach sporych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem turnieju 
 

9. W sprawach techniczno-organizacyjnych, wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje 

bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom organizatorów 

 

http://www.taniec.pl/

