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POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE    

REGULAMIN 
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 XXXIV 

MISTRZOSTW POLSKI FORMACJI TANECZNYCH,  

MINI FORMACJI ORAZ DEBIUTÓW     

 

  

 

  

 

I. ZASADY ORGANIZACYJNE: 
1. Mistrzostwa przeprowadzane są oddzielnie w stylach dla Formacji i Mini Formacji:                   

- tańce standardowe 

- tańce latynoamerykańskie. 

 

2. Formacje uczestniczące w Mistrzostwach muszą się składać z 6 – 8 par tanecznych ,a Mini 

Formacje z 4 par. 

 

3. W turnieju zezwala się na zmianę 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 tancerzy 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. 

 

7. Całość prezentacji ,łącznie 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 min. 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 min. 4 tańcach tego stylu przy czym 

dozwolone jest stosowanie do 16 taktów innego tańca, włączając w to tańce standardowe. 

 

11. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone na parkiecie o wymiarach 20m x 15m. 

 

12. Tancerz Formacji, Mini Formacji może reprezentować tylko jeden klub taneczny. 

 

13. Wszystkie Formacje biorące udział w Mistrzostwach zobowiązane są do przygotowania nagrań 

muzycznych na wysokiej jakości nośnikach (np.CD). 

       

14. Mistrzostwa rozegrane zostaną w następujących kat. Wiekowych, 

- Kat. dziecięca – do 12 r.ż (dopuszcza się 2 tancerzy spoza tej kat.wiekowej), 

- Kat. młodzieżowa – do 15 r.ż (dopuszcza się 2 tancerzy spoza tej kat.wiekowej), 



- Kat.dorosła – powyżej 15 r.ż (zaleca się aby większość tancerzy miała więcej niż 15 lat). 

 

15. Formacje uczestniczą w obowiązkowych próbach technicznych w kolejności wyznaczonej przez 

Organizatora w porozumieniu z Sędzią Technicznym Mistrzostw. 

      

16. Kolejność prezentacji zostanie wyłoniona drogą losowania. 

 

17. Organizator zapewnia 20 identyfikatorów dla Formacji i opiekunów i 10 dla Mini Formacji. 

 

18. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowania Przepisy Polskiego 

Towarzystwa Tanecznego. 

 

19. Mistrzostwa Polski PTT Formacji Tanecznych i Mini Formacji PTT odbywają się  09-10 

września 2017 roku w Opolu Lubelskim  w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim 

ul.Szkolna 5. 

 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. W Mistrzostwach  mogą uczestniczyć Formacje i Mini Formacje,których  tancerze turniejowi 

posiadają licencję PTT oraz tancerze formacyjni bez licencji. Warunkiem dopuszczenia tancerza 

formacyjnego bez licencji do startu w Mistrzostwach  jest wniesienie opłaty członka zwyczajnego 

PTT, w kwocie 20 zł. W wypadku, gdy Formacja lub Mini Formacja składa się wyłącznie z 

Tancerzy bez Licencji PTT, muszą oni posiadać potwierdzenie opłaty członka zwyczajnego. 

  

2. Wpłaty członka zwyczajnego powinny być wpłacone na konto 
 ZG PTT :PKO BP I/O Kraków 07 1020 2892 0000 5102 0232 7310  
 z dopiskiem Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych PTT – 2016 do dnia 20.08.2017 roku. 

 

3. Koszty ubezpieczenia, przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia Formacji pokrywa Instytucja 

delegująca. 

 

4. Nadesłanie zgłoszenia na adres  oraz wniesienie opłaty startowej (pkt.5) w terminie do 

15.08.2017r. 

 

5. Opłata startowa dla Formacji wynosi 600,00 zł, dla mini Formacji 350,00 zł. Prosimy o 

wpłatę na konto: TKS EM STUDIO 47 8735 0007 2000 2242 2000 0010   .Tytuł przelewu: Mistrzostwa 

Polski Formacji Opłata startowa XXXIV MPFT OPOLE LUBELSKIE 2017. 

 

6. Członek Wspierający (Kluby Taneczne, Domy Kultury, Szkoły Publiczne  i Niepubliczne, 

Organizacje Społeczne i Stowarzyszenia i inne) przesyła na adres Organizatora listę tancerzy z 

podanymi numerami PESEL podpisaną przez Instytucje delegujące, oraz zatwierdzoną przez Zarząd 

Okręgu PTT właścicwy ze względu na miejsce działalności Instytucji Delegującej. 

 

7.  Wszyscy tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości (ze zdjęciem) 

do wglądu. 

 

8. Tancerze Turniejowi zobowiązani są do posiadania książeczek startowych i być wpisani do CBD 

na 2017 rok, a tancerze nielicencjonowani potwierdzenie wpłaty Członka Zwyczajnego PTT.               

UWAGA:  dla celów promocyjnych Mistrzostw Polski Organizator zwraca się z prośbą o przesłanie 

zdjęcia  dobrej jakości oraz informacji na temat Formacji do dnia 10.08.2017 roku na adres: 

biuro@em-studio.com.pl 



 

III. TURNIEJ TOWARZYSZĄCY DLA ZESPOŁÓW TANECZNYCH – zwanych w dalszej 

części – DEBIUTY- 
1. „DEBIUTY” rozgrywane będą we wszystkich kategoriach wiekowych bez  podziału na style 

taneczne: - kat.do 12 r.ż - kat.do 15 r.ż - kat.powyżej 15 r.ż  - Seniorzy – 35 + 

 

2. Program „DEBIUTÓW” może być oparty na choreografii min.jednego tańca towarzyskiego 

łącznie z tańcami spoza Światowego Programu Tańca (np.Disco Fox,Salsa ,Rueda,Baciata itp.) w 

opracowaniu scenicznym. 

Niedozwolone są: rock and roll, tańce ludowe, tańce narodowe w formie towarzyskiej. Kategoria 

„Debiuty”zakłada udział Zespołów tanecznych składających się z 8 do 24 osób. Czas trwania 

prezentacji od 2 min. 15 sek. do 4 minut. Zespoły uczestniczące w kategorii „Debiuty”rywalizują o 

tytuły:  

- Złoty Debiut Roku, 

- Srebrny Debiut Roku, 

- Brązowy Debiut Roku. 

 

3. Uczestnicy kat.”Debiuty” wnoszą opłatę startową w wysokości 350,00 zł na konto Organizatora 

Mistrzostw do dnia 10.08.2017. 

 

4. Uczestnicy kat.”Debiuty”nie wnoszą opłat za składki członkowskie PTT w danym roku. 

 

5. Organizator zapewnia identyfikatory dla grup uczestniczących w kat.”Debiuty” wg przysłanych 

list tancerzy plus 2 opiekunów. 

 

6. Zespoły dostarczają listy uczestników zgodne z kat.wiekowymi wraz z numerami PESEL do 

20.08.2017r. 

 

7. Trofea w kat.”Debiuty” funduje Zarząd Główny PTT 

 

 

 

 

IV. KOMISJA SĘDZIOWSKA 
1.   Skład Komisji Sędziowskiej: 

- Sędzia Główny, 

- Sędzia Techniczny, 

- Sędziowie Punktujący – minimum 7 

- Komisja Skrutacyjna. 

 

2.   Ocena Formacji, kryteria;(system 4D) 

-  takt i ukształtowanie rytmiczne choreografii, 

-  realizacja i wykonanie tematu choreografii 

-  techniczny poziom wykonania prezentacji, 

-  ogólny wyraz artystyczny, show. 

 

3.   Sposób oceniania; 

W każdym z kryteriów  sędzia przyznaje od 1 – 10 pkt. Max.liczba punktów, jaką może przyznać 

Sędzia wynosi 40. Łączna ilość punktów decyduje o zakwalifikowaniu się do następnego etapu.                  

W rundzie Finałowej obowiązuje punktacja jawna. 

 

 V.    FILMOWANIE I REJESTRACJA FOTOGRAFICZNA   



Formacje zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają na zawsze i bezwarunkowo zgodę na 

nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz 

ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Organizatora na potrzeby organizowanych 

Mistrzostw, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach Mistrzostw.   

 

 VI.   CEL MISTRZOSTW   
- Wyłonienie Mistrzów i V-ce Mistrzów Formacji Tanecznych PTT na rok 2017, 

- Wyłonienie Mistrzów i V-ce Mistrzów Mini Formacji PTT na rok 2017, 

- Nadanie Złotego,Srebrnego i Brązowego tytułu w kat.”DEBIUTY”na Rok 2017, 

- Popularyzacja tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych. 

 

VII.  NAGRODY 
 Formacje i Mini Formacje otrzymują medale i Puchary ufundowane przez Zarząd Główny PTT 

oraz nagrody i dyplomy ufundowane przez Organizatora, Zespoły startujące w 

kat.”DEBIUTY”otrzymują trofea ufundowane przez Zarząd Główny PTT. 

 

VIII.  ORGANIZATOR 
- Taneczny Klub Sportowy eM STUDIO Opole Lubelskie 

 

   

IX.  BIURO ORGANIZACYJNE    
W okresie Mistrzostw Polski PTT działa Biuro Organizacyjne na które składa się:    

- Dyrektor Mistrzostw 

- Kierownik Organizacyjny 

- Kierownik Artystyczny   

 

X.  OPIEKA MEDYCZNA 
Organizator zapewnia Opiekę Medyczną zgodnie z ogólnie obowiązującymi Przepisami. 

 

XI.  DYREKTOR MISTRZOSTW 
Maciej Gołębiowski 

   

               

XII. TERMIN I MIEJSCE 
XXXIV Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych,Mini Formacji PTT oraz „DEBIUTY” odbędą się 

9-10.09.2017 roku, Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim, ul.Szkolna 5 

 

XIII.  BILETY WSTĘPU 
- 40,00 zł od osoby – bilet normalny, 

- 25.00 zł  od osoby – bilet ulgowy,do 7 roku życia 

  


