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REGULAMIN VIII MISTRZOSTW TAŃCA NOWOCZESNEGO 
„ZACHODNIE ZDERZENIE” 07.04.2018 

 
 
Organizator: 
Poznański Klub Sportowy „Open Dance” 
Termin: 07 kwietnia 2018 roku  
Miejsce:  Hala City Zen ul. Droga Dębińska 10c, Poznań 
 
Cele Mistrzostw:  
Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach tanecznych, konfrontacja umiejętności tanecznych 
zawodników, popularyzacja tańca nowoczesnego Integracja Grup Tanecznych oraz instruktorów tańca, 
rywalizacja Fair Play oraz wspólna zabawa uczestników. 
Komisja sędziowska: W skład komisji sędziowskiej wchodzą 3-5 osób. 
Nagrody: Medale i dyplom za miejsca I, II, III dla solistów, duetów, mini formacji, formacji  
 
Konkurencje taneczne solo, duety, mini formacje, formacje: 

 Street Dance;  dancehall, house, waacking, poppin’, New age, ragga, break dance 

 Hip-hop (dozwolone elementy akrobatyki max 20% występu) 

 Modern & compentorary (dozwolone elementy akrobatyki bez fazy lotu) 

 Jazz dance, 

 Inne formy taneczne;  improwizacja taneczna, miniatura taneczna, belly dance, fantasy show 

 Disco; disco slow, disco dance (dozwolone elementy akrobatyki bez fazy lotu) 

 Disco show; disco freestyle, cheerlieading, fit kid (dozwolone elementy akrobatyki max 20% występu) 

 

Kategorie wiekowe: 

 7-8 lat rocznik 2010-2011 

 9-11 lat rocznik 2009-2007 

 12-15 lat rocznik 2006-2003 

 16-24 lat rocznik 2002-1994 

 powyżej 25 lat rocznik 1993 i starsi 

Muzyka: 

 Formacje czas 2:30 – 3:00 

 Mini formacje czas 2:00 – 2:30 

 Solo i duety czas 1:00 - 1:15 
o Muzyka organizatora do:  hip-hop (solo i duety),  disco (solo i duety) 
o Muzyka własna do:  hip-hop (mini formacje i formacje),  disco (mini formacje i formacje), street dance, 

modern & contemporary, jazz Dance, inne formy taneczne, disco show. 

UWAGA! w przypadku zbyt długiej prezentacji niezgodnej z regulaminem organizator zastrzega sobie 
wyłączenie nagrania podczas trwania występu. 
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Warunki uczestnictwa:  
 
Wysłanie zgłoszenia w trybie on-line z adresu www.opendance.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 marca 2018 roku. (na stronie www.opendance.com.pl w pierwszej kolejności rejestrujecie klub, otrzymacie 
email z prośbą o aktywację konta – należy aktywować i wprowadzić dane zawodników, następnie otrzymacie 
kolejny email z akceptacją zarejestrowanego klubu i w tym momencie możecie zgłaszać zawodników do 
konkretnych konkurencji. Zgłoszenie z informacją o wysokości startowego wydrukować. Zgłoszenie bez 
potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte, skan dowodu opłaty startowej wraz kopią zgłoszenia wysłać na 
ks.opendance@wp.pl. 
 
Opłaty startowe dokonywać należy na konto:  
Poznański Klub Sportowy „Open Dance” 
ING BANK ŚLĄSKI nr konta; 34 1050 1520 1000 0090 3048 1965  
Opłaty startowe dokonywać należy na konto z dopiskiem: „Zachodnie Zderzenie 2018” (i podaną ilością za co: 
np. 1xS; 1xD; 1xmF; 1XF oraz nazwą klubu zgłaszającego)  
 
UWAGA!  

 Zgłoszenia w terminie 15.03-31.03.2018r. będą przyjmowane po dokonaniu podwójnej opłaty 
startowej. Decyduje kolejność wpłat, organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia ze 
względów organizacyjnych (np. zbyt dużej ilości zgłoszeń). 

 Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dnia 15.03.2018 r.  
w wysokości:  30 zł od uczestnika za każdą konkurencję. 

 Nagrania-muzykę przesłać do 24.03.2018 na adres ks.opendance.wp.pl lub dostarczyć na nośnikach 
pamięci USB (pendrive) w formacie mp3, oraz posiadać kopię na płytach CD AUDIO. (Organizator nie 
odpowiada za dostarczoną złą jakość nagrań) 
Każdy plik powinien być opisany według wzoru:  001 HH  MF  8 11 LAT  BIG STARS   gdzie: 
- 001 - Numer startowy 
- HH lub IFT - to nazwa stylu (HIP-HOP lub INNE FORMY TAŃCA), 
- Kategoria (SOLO, DUET, MINI FORMACJA, FORMACJA ) 
- wiek ( do 7 lat, 8 11 lat, 12 15 lat,  pow 16 24, pow 25 lat ) 
- Imię i nazwisko zawodnika/zawodników lub nazwa mini formacji / formacji. 
Ważne jest, aby w nazwie pliku nie występowały znaki interpunkcyjne tylko odstępy (spacje). 

 Potwierdzenie uczestnictwa w dniu Mistrzostw w Biurze Organizacyjnym. Rejestracji dokonuje tylko i 
wyłącznie przedstawiciel klubu. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie. Za nieprawidłowe 
zgłoszenie odpowiada trener / przedstawiciel klubu. W przypadku uzasadnionego protestu 
nieprawidłowo zgłoszeni uczestnicy zostają zdyskwalifikowani w danej konkurencji  tanecznej. W tym 
wypadku wszelkie opłaty (w tym startowe) nie podlegają zwrotowi.  

 Ramowy program rozgrywania Mistrzostw 07 kwietnia 2018 r. (sobota):  
 godz. 8.00 – otwarcie Hali;  
 godz. 8.00 – 8.30 – rejestracja ekip dziecięcych do 11 lat;  
 godz. około 12.00 – 12.30 – rejestracja ekip powyżej  12 lat 
 godz. 9.00 – 20.00 – turniej 

 
 
Szczegółowy Program Mistrzostw podany zostanie po 19 marca 2018 r. na stronie www.opendance.pl. 
Kierownik Turnieju tel. 602-138-102. 
  

http://www.opendance.com.pl/
http://www.opendance.com.pl/
http://www.opendance.pl/
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Regulamin zawodów;  
 

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju.  
2. Wymiary parkietu 12m x 14 m,  
3. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni. 
4. Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje zgłaszające.  
5. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Mistrzostw.  
6. Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub tańczenia bez obuwia)- 

niedozwolone jest używanie obuwia, który może zniszczyć - zarysować parkiet.  
7. Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.  
8. Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w hali. 
9. Dokonanie opłaty startowej, zgłoszenia i udział w Mistrzostwach Tańca Nowoczesnego „Zachodnie 

Zderzenie” równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na 
rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, 
publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych 
osobowych w materiałach z Mistrzostw.  

10. Nagrania-muzykę przesłać do 24.03.2018 zgodnie z opisem na adres ks.opendance.wp.pl lub 
dostarczać na nośnikach pamięci USB (pendrive) oraz posiadać kopię na płytach CD AUDIO.  

11. Jury składa się z grupy trzy do pięcioosobowej, która ma wyłączne prawo oceniania zawodników.  
12. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników, są 

równoznaczne z dyskwalifikacją osoby lub grupy.  
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, 

nieobecność zawodnika minimum 15 min. przed prezentacją w wyznaczonym przez organizatora 
miejscu powoduje automatyczną dyskwalifikację.  

14. Brak widocznego (przypiętego) numeru startowego powoduje natychmiastową dyskwalifikację.  
15. W danej kategorii tanecznej, tancerz nie może brać udziału kilkakrotnie (np. w dwóch różnych 

duetach lub formacjach).  
16. O przynależności do danej kategorii wiekowej we wszystkich kategoriach decyduje rok urodzenia 

najstarszego uczestnika. 
17.  W przypadku małej ilości zawodników w danej konkurencji organizator zastrzega sobie możliwość 

odwołania konkurencji lub jej połączenia z inną konkurencją podobną.  
18. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje kierownictwo turnieju w 

porozumieniu z sędzią głównym. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych 
korekt programu w zależności od sytuacji. Decyzje kierownictwa turnieju są nieodwołalne  

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe w czasie trwania 
mistrzostw, wynikające ze złego stanu zdrowia i niewłaściwego zachowania.  

20. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych 
środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  
 


