REGULAMIN

I Ogólnopolskiego Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Kobierzyc
1. Termin turnieju:
03 października 2009 (sobota)
2. Miejsce:
Sala taneczna obiektu wielofunkcyjnego w Bielanach
Wrocławskich, Ślęża, ul. Przystankowa 2
3. Organizator:
Szkoła Tańca Tango-Styl Wrocław
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzynach
Dolnośląskie Forum Integracyjne
4.
•
•
•
•

Kategorie taneczne:
8-9 lat kl. „H”
8-9 lat kl. „G”
10-11 kl. „H”
10-11 lat kl. „G”

•
•
•
•
•
•

12-13 lat kl. „H”
12-13 lat kl. „E”
12-13 lat kl. „D
14-15 lat kl. „D”
14-15 lat kl. „C”
14-15 lat kl. „B”

•
•
•
•

16 lat i starsi kl. „D”
16 lat i starsi kl. „C”
16 lat i starsi kl. „B”
16 lat i starsi kl. „A”

5. Charakter turnieju:
• W KLASACH SPOTOWYCH TURNIEJ MA CHARAKTER PUNKTOWY
rozegrany będzie zgodnie z przepisami Polskiego Towarzystwa Tanecznego
• w klasach rekreacyjnych turniej rozegrany będzie zgodnie z przepisami PTT Okręg Dolnośląski
6. Warunki uczestnictwa:
• Przesłanie zgłoszenia tylko w formie pisemnej (list, e-mail) w terminie do 30 września 2009 r. (środa) na adres:
Szkoła Tańca Tango-Styl
Domaszczyn, ul. Wrocławska 88
55-095 Mirków
tel. 0 502 075 357
www: styl-taniec.wroclaw.pl
e-mail: styl_taniec@interia.pl
Wykupienie opłaty startowej w cenie 20 zł od osoby w kombinacji lub 10 zł od osoby za styl.
Bilety dla par w klasach rekreacyjnych w cenie 10 zł od osoby.
Cena biletu dla publiczności 10 zł dorośli i 5 zł dzieci do 7 roku życia

7. Organizator nie wysyła potwierdzenia przyjęcia par.
8. Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w turnieju i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
10. W czasie turnieju działają:
– kierownik turnieju
– sędzia główny
– komisje: sędziowska i skrutacyjna
– opieka medyczna
– bufet
11. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju prosimy o powiadomienie organizatora.
12. Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć wszystkich uczestników turnieju.
13. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju w porozumieniu z sędzią głównym.
14. Ramowy program turnieju:
Blok I:
Kat 8-9 lat kl „H”
Kat 8-9 lat kl. „G”
Kat 10-11lat kl. „H”
Kat 10-11 lat kl. „G”
Kat 12-13 lat kl. „H”
16 lat i starsi kl. „D”
Rejestracja: 8.30-9.30
Próba parkietu: 8.30-9.30
Początek turnieju: 10.00-12.00

Blok II:
Kat 12-13 lat kl. „D”
Kat 14-15 lat kl. „D”
Kat 14-15 lat kl. „C”
Kat 16 lat i starsi kl. „C”

Blok III:
Kat 12-13 lat kl. „E”
Kat 14-15 lat kl. „B”
Kat 16 lat i starsi kl „B”
Kat 16 lat i starsi kl. „A”

Rejestracja: 11.30-12.30
Próba parkietu: 12.00-13.00
Rozpoczęcie turnieju: 13.30-15.30

Rejestracja: 14.30-15.30
Próba parkietu: 15.30-16.30
Początek turnieju: 17.00-19.00

15. Skład komisji sędziowskiej
Sędzia główny: Waldemar Ziomek – Poznań
Igor Gutowski – Ukraina
Monika Zamorska – Jelenia Góra
Grzegorz Gargula – Kraków
Tomasz Konury – Szczecin
Krzysztof Cisek – Łódź
Patrycja Kuszpit - Bachar – Wrocław
Tadeusz Urban – Nowa Sól
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