Regulamin Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS “O pierścień Św. Kingi”
Bochnia 7 grudnia 2014
1.Termin: 7.12.2014 r. (niedziela)
2.Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Bochni ul. Poniatowskiego 32
3.Organizatorzy:
Federacja Tańca Sportowego
Małopolski Związek Tańca
Sportowy Klub Taneczny REGIS
4.Celem imprezy jest współzawodnictwo w sporcie tanecznym, możliwość
samorealizacji młodych ludzi, popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego
walorów artystyczno-wychowawczych.
5.Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami FTS w kategoriach:
Grand Prix Polski EKSTRAKLASA FTS
w kategoriach:
Junior II – 14-15 lat
Młodzież Młodsza –16-18 lat
Młodzież Starsza –16-20 lat
Dorośli
6.Kierownik turnieju: Jan Czechowski
7.Termin zgłoszeń: 3 grudnia 2014 r.
8.Warunki uczestnictwa w turnieju:
W turnieju może wziąć udział para, która:
- posiada ważną licencję taneczną FTS lub PTT na dany rok kalendarzowy
- posiadanie ochraniaczy na buty z obcasami!
- dokonanie zgłoszenia na adres mailowy: turniej.tanca.bochnia@gmail.com
– wniesienie opłaty startowej w wysokości 30 zł od osoby za styl w GPP
9.W razie rezygnacji pary z udziału w turnieju zgłaszający ma obowiązek
poinformowania organizatora nie później niż 24h przed turniejem.
10.W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość odwołania
danej kategorii.
11.Organizator nie ubezpiecza par i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
12.Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
filmowanie oraz na nieodpłatne wykorzystywanie serwisu fotograficznego dla potrzeb
własnych organizatora, promocji sponsorów i współpracujących mediów.
13. Organizator zapewnia parom uczestniczącym w turnieju:
puchary dla zwycięskich par,
medale dla trzech pierwszych par,
dyplomy dla par finałowych.
14. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
15 . Wymiary parkietu min. 22 m x 16 m
15. Wszelkie sprawy sporne lub nie ujęte niniejszym regulaminie rozstrzyga Sędzia główny
w porozumieniu z Organizatorem.
16. Komisja sędziowska:
Sędzia główny: Tadeusz Krupiński
Andriy Polyvka – Ukraina
Krzysztof Cisek – Łódź
Patryk Mierzwa – Lubin

Maciej Felzenowski – Wrocław
Aneta Pawlak – Lublin
Rusłan Butko - Warszawa
17. Komisja Skrutacyjna
- Krzysztof Cedro
- Monika Zamorska
18. Prowadzenie Turnieju: Małgorzata Szyda
19. Program ramowy:
II blok
godz. 13.00 - 13.45 rejestracja 16-18 Open
godz. 13.30 –14.15 –próba parkietu
godz. 14.30 –początek turnieju
III blok
godz. 15.00 - 15.45 rejestracja 14-15 Open, 16-20 Open, dorośli Open
godz. 16.00 –16.30 –próba parkietu
godz. 16.30 –początek turnieju

Zgłaszanie par na adres:

turniej.tanca.bochnia@gmail.com

