VIII Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Celem turnieju jest popularyzacja tańca towarzyskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

1. Organizator:
Miasto Kostrzyn nad Odrą
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą,
Klub Sportowy „Rapsodia” w Gorzowie Wlkp.
2. Termin i miejsce: turniej obędzie w hali sportowej MOSiR przy ul Wojska
Polskiego 6, 12 października (sobota) 2013 roku o godzinie 10.00.
3. Uczestnictwo: Turniej we wszystkich kategoriach i stylach ma charakter
punktowy, indywidualny i jest otwarty w klasach tanecznych. Turniej
przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PTT.
Sala otwarta dla uczestników od godz. 8.30
„GALA PRZEDPOŁUDNIOWA” – blok I
8.30 – 9.30 - rejestracja par
9.00 – 9.30 - próba parkietu
10.00 – turniej tańca w kategoriach – otwarcie bloku:
8–9 G
10 – 11 F
10 – 11 E
12 – 13 E
12 – 13 D
„GALA POPOŁUDNIOWA” – blok II
12.00 – 13.30 – rejestracja par
12.00 – 13.00 – próba parkietu
13.30 – turniej tańca w kategoriach – otwarcie bloku:
8–9 F
10 – 11 G
12 – 13 G
14 – 15 E
14 – 15 D
Powyżej 15 lat E
„GALA WIECZORNA” – blok III
15.30 – 16.45 – rejestracja par
15.30 – 16.45 – próba parkietu
17.00 – turniej tańca w kategoriach – otwarcie bloku:
Do lat 7 H
8–9H
14 – 15 C (ST/LA)

Powyżej 15 lat D
Powyżej 15 lat C (ST/LA)
Powyżej 15 lat B (ST/LA)
4. Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie uczestnictwa dokonywać proszę w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 9 października 2013 r. na adres : cedro@wp.pl
Wykupienie biletu wstępu w cenie:
Pary tańczące w kombinacji - 20 zł od osoby
Pary tańczące w stylach
- 15 zł od osoby za styl.
Posiadanie książeczki startowej oraz ważnej licencji startowej na 2011 rok.
5. Nagrody: Uczestniczące pary w poszczególnych kategoriach wiekowych
i klasach tanecznych otrzymują za zajęcie:
I m. – puchary, medale, dyplomy,
II m., III m. – statuetki, medale, dyplomy
IV,V, VI m. – dyplomy,
6. Uwagi: Przed wejściem na parkiet obowiązkowe nałożenie nakładek na
obcasy. Pary wyrażają zgodę na filmowanie, fotografowanie przez
organizatorów i telewizję oraz na wykorzystanie tych materiałów. Dojazd i
ubezpieczenie par na koszt własny. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu turnieju oraz z tytułu
następstw od nieszczęśliwych wypadków (organizator nie ubezpiecza
uczestników turnieju). Organizator zapewnia obsługę medyczną oraz czynny
bufet. W przypadku rezygnacji zgłoszonej pary, trener lub para zobowiązani
są powiadomić organizatora o tym fakcie najpóźniej na trzy dni przed
turniejem.
Ceny biletów dla osób towarzyszących i publiczności:
Bilet normalny - 10 zł,- (dorośli),
Bilet ulgowy - 5 zł - (młodzież szkolna oraz dzieci, renciści, emeryci –
za okazaniem ważnej legitymacji).
- dzieci do lat 7 wstęp wolny
Wielkość parkietu 22 m x 15 m.
Sprawy sporne rozstrzyga kierownik turnieju w porozumieniu z Sędzią
Głównym.
Składy Komisji Sędziowskiej oraz Skrutacyjnej oraz regulamin turnieju
zostały zatwierdzone przez Zarząd Okręgu Lubuskiego w Gorzowie
Wlkp.
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