MISTRZOSTWA EXTRAKLASY ZNTS
w TAŃCU SPORTOWYM
E l i m i n a c j e d o M i s t r z o s tw E u r o p y i Św i a t a W D U

BROADWAY JAZZ
LIRYCAL JAZZ
MODERN

Konstantynów Łódzki, 20 maja 2017 r.
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REGULAMIN
MISTRZOSTW EKSTRAKLASY ZNTS
W TAŃCU SPORTOWYM

ORGANIZATORZY:
1.
2.

Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego
Iguana Art

MIEJSCE IMPREZY:
Hala Klubu Sportowego „Włókniarz Konstantynów”,
Plac wolności 60,
95-050 Konstantynów Łódzki

INFORMACJE:
JOANNA PRASKA-KRUSZYŃSKA
DAGMARA JANKOWSKA

+48 600 81 40 80
+48 507 04 59 32

TERMIN IMPREZY:

20 maja 2017 r.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Zgłoszenie zawodników na zawody według procedury Internetowego Systemu
ZNTS zgodnie z harmonogramem zgłoszeń:

Harmonogram zgłoszeń
Najpóźniej do
6.05.2017
do godz. 20.00

1. Przesłanie do ZNTS zgody Rodziców/Opiekunów
prawnych na udział w zawodach ZNTS (wyłącznie na
druku ZNTS dla zawodników nowych i tych, którzy
nie dostarczyli jeszcze takiego dokumentu).
(oryginały dokumentów należy przesłać na adres
Komisja Licencyjna ZNTS
al. Bukowa 2, 95-002 Samotnik gm. Zgierz
(decyduje data wpływu dokumentów do Komisji)
2. Zgłoszenie nowych zawodników do bazy ZNTS zgodnie
z procedurą zgłoszenia zawodnika
3. Przeprowadzenie procedury zmiany barw klubowych
(wyłącznie dla zawodników Klubu, którzy reprezentują
barwy klubowe innych klubów)
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Najpóźniej do
6.05.2017
Najpóźniej do
9.05.2017
Najpóźniej do
8.05.2017
Najpóźniej do
8.05.2017
9.05.2017
10-13.05.2017

9.05.2017
Godz. 20.00
15.05.2017
Godz. 20.00

15.05.2017 r.

Przesłanie opłaty ligowych na konto ZNTS
Przypisanie opłat ligowych dla zawodników w bazie ZNTS
Zgłoszenie zawodników na zawody poprzez Internetowy
System ZNTS
Wpłata opłat startowych dla organizatora zawodów
(decyduje data wpłynięcia opłaty na konto organizatora
Mistrzostw)
Zamknięcie list startowych Mistrzostw Ekstraklasy ZNTS
15.05.2016
Możliwość zgłoszenia
zawodników dodatkowych
pod
warunkiem opłacenia podwójnej opłaty startowej. Podwójna
opłata startowa musi być wpłacona na konto ZNTS:
Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego
ul. Nowa 37/41 lok 20, 90-030 Łódź
Nr r-ku 44 8780 0007 0300 4809 1003 0001
z dopiskiem opłata startowa po terminie zgłoszeń 2017:
nazwa klubu, ilość kategorii solo, ilość duetów itp.
Ostateczne zamknięcie list startowych
Przesłanie sprawdzonego pod względem poprawności nagrania
prezentacji do muzyki własnej poprzez system internetowy
ZNTS lub na adres turniej@dancesport.org.pl. We wszystkich
rozgrywanych kategoriach na Mistrzostwach Ekstraklasy
nagrania muszą być bardzo dobrej jakości i skrócone do czasu
regulaminowego.
Przesłanie czytelnej kserokopii ważnej polisy ubezpieczeniowej
od NNW wynikających z uprawiania tańca sportowego
zawodników Klubu na adres ZNTS turniej@dancesport.org.pl

Biuro ZNTS oraz Zarząd ZNTS może udzielić pomocy w przeprowadzeniu
procedur zgłoszenia zawodników do bazy ZNTS, w najpóźniejszym terminie
dwóch dni przed ostatecznym terminem wskazanym w harmonogramie
najpóźniej do godziny 20.
2.

Opłacenie opłaty ligowej za rok 2017 w wysokości 40 zł
Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego
ul. Gdańska 57a, 90-612 Łódź
Nr r-ku 44 8780 0007 0300 4809 1003 0001
z dopiskiem opłata ligowa ZNTS 2017 Klub.......................
najpóźniej do dnia 6 maja 2017 r.

Przesłanie oryginału zgody Rodziców/Opiekunów prawnych na udział w zawodach ZNTS
zgodnie z zamieszczonym wyżej harmonogramem do 6 maja 2017. (Dokument musi
zostać podpisany przez opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego oraz trenera
Klubu poświadczającego podpis opiekuna prawnego).
4. Kluby nie muszą dostarczać kserokopii ww. dokumentów jeżeli w Internetowej Bazie
ZNTS zawodnicy posiadają ważne (na dzień zawodów) właściwe: zgodę opiekunów
prawnych i ubezpieczenie.
3.
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5.

Wniesienie opłaty startowej na konto organizatora w wysokości:

solo
duet i para
mini formacja
formacja
produkcja

30 zł
60 zł
150 zł
300 zł
450 zł

za konkurencję, najpóźniej do 8 maja 2017 r.
Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego
ul. Gdańska 57a, 90-612 Łódź

Nr r-ku 44 8780 0007 0300 4809 1003 0001
z dopiskiem: nazwa klubu, ilość kategorii solo, ilość duetów itp.
Istnieje możliwość zgłoszenia zawodników na zawody po terminie zgłoszenia zgodnie
z harmonogramem zgłoszeń zamieszczonym powyżej po wpłaceniu na konto ZNTS
podwójnej opłaty startowej.
7. Odebranie numeru startowego najpóźniej do godz. 9.00 w dniu zawodów.
8. Zamknięcie list startowych w dniu zawodów nastąpi najpóźniej do godz. 9.15
9. Zawodnicy, którzy nie dostarczyli ww. dokumentów nie mogą wziąć udziału w zawodach.
6.

10.

Uwaga!!! WAŻNE

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych ze
względu na dużą liczbę zgłoszeń przed terminem (decyduje kolejność
wpłat opłaty startowej na konto organizatora).
Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ oraz innym
przepisom szczegółowym turnieju.
12. Tańczenie w obuwiu sportowym nie niszczącym parkietu.
11.

ZAWODY SPORTOWE ZNTS:
1. W dniu 20 maja 2017 zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem w sprawie
rozgrywania ligowego współzawodnictwa sportowego ZNTS. Zawody sportowe
Ekstraklasy, w dyscyplinie: taniec sportowy w kategorii Jazz Lirycal, Jazz Broadway,
Modern zostaną rozegrane w kategoriach wyszczególnionych w powyższym
regulaminie.
2. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami WDU i przepisami ZNTS. Szczegółowe
zasady rozgrywania dyscyplin tańca sportowego i tańców artystycznych są zgodnie
z regułami World Dance Union (WDU) zamieszczonymi na stronie www.dancesport.org.pl
3. Eliminacje i finały w kategoriach tańca sportowego: jazz lirycal solo zostanie rozegrany
do muzyki organizatora natomiast jazz broadway, modern: solo duety, pary, mini
formacje i formacje oraz duety, pary, mini formacje i formacje lirycal jazz zostaną
rozegrane do muzyki własnej.
4. W kategorii Mini akrobatyka może być wykonywana wyłącznie z podporem.
5. W przypadku małej ilości zgłoszeń ZNTS zastrzega sobie prawo połączenia kategorii, ale
nominacje zostaną przydzielone dla każdej kategorii odrębnie.
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KATEGORIE WIEKOWE:
Kategorie wiekowe w EKSTRAKLASIE będą zgodne z zasadami WDU.

Jazz i Modern w kategoriach solo.
Tancerze, w wieku od 6 do 7 lat.
Tancerze, w wieku od 8 do 9 lat.
Tancerze, w wieku od 10 do 11 lat.
Tancerze, w wieku od 12 do 13 lat.
Tancerze, w wieku od 14 do 15 lat.
Tancerze, w wieku od 16 do 17 lat.
Tancerze, w wieku 18 lat i starsi.

MINI/Mini

DZIECI/KIDS
KADECI/Kadet
JUNIORZY MŁODSI /YOUTH

Nastolatki/TEENS
Juniorzy/JUNIOR

MŁODZIEŻOWCY/ADULT

O przynależności do danej wiekowej kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika
W roku 2017 poszczególnym kategoriom wiekowym odpowiadają roczniki:
Tancerze, w wieku od 6 do 7 lat. (rocznik 2011, 2010)
MINI/Mini

DZIECI/KIDS

Tancerze, w wieku od 8 do 9 lat (rocznik 2009, 2008)

KADECI/Kadet

Tancerze, w wieku od 10 do 11 lat (rocznik 2007, 2006)
Tancerze, w wieku od 12 do 13 lat (rocznik 2005, 2004)

JUNIORZY MŁODSI
/YOUTH

Nastolatki/TEENS
Juniorzy/JUNIOR

Tancerze, w wieku od 14 do 15 lat (rocznik 2003, 2002)
Tancerze, w wieku od 16 do 17 lat (rocznik 2001, 2000)

MŁODZIEŻOWCY/ADULT Tancerze, w wieku 18 lat i starsi (rocznik1999 i starsi)

Jazz i Modern w kategoriach: DUETACH, PARACH, MINI
FORMACJACH, FORMACJACH.
Tancerze, w wieku od 6 do 9 lat.

DZIECI/KIDS

6-9 years old

JUNIORZY MŁODSI
/YOUTH

Tancerze, w wieku od 10 do 13 lat.
W przypadku duetów/par dopuszcza się jednego tancerza z grupy Kids
(dzieci), zaś w przypadku mini formacji/grup /formacji kilku tancerzy z grupy
Kids (dzieci).

born in years: 20011, 2010, 2009,2008,

10-13 years old
Juniorzy/JUNIOR

born in years: 2007, 2006, 2005,2004,
Tancerze, w wieku od 14 do 17 lat.
W przypadku duetów/par dopuszcza się jednego tancerza z grupy juniorów
młodszych, zaś w przypadku mini formacji/grup/formacji kilku tancerzy
z grupy juniorów młodszych.

14-17 years old

MŁODZIEŻOWCY/
ADULT

born in the year: 2003, 2002, 2001, 2000
Tancerze, w wieku 18 lat i starsi.
W przypadku duetów/par dopuszcza się jednego tancerza z grupy juniorów,
zaś w przypadku mini formacji/grup/formacji kilku tancerzy z grupy junior.

from 18 years and older
born in the year: 1999 and earlier
O przynależności do danej wiekowej kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika.
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NAGRANIA
Nagrania do muzyki własnej we wszystkich rozgrywanych na Mistrzostwach
kategoriach muszą być przygotowane zgodnie z zasadami WDU i ZNTS.
1. Nagrania do muzyki własnej we wszystkich rozgrywanych kategoriach na
Mistrzostwach Ekstraklasy muszą być bardzo dobrej jakości i skrócone do czasu
regulaminowego.
2. Muzyka własna musi zostać przesłana poprzez bazę ZNTS najpóźniej do 15 maja
2017 r.
3. Plik musi zostać przesłany w formacie MP3 i musi zostać opisany wyłącznie
w następujący sposób
Nr startowy oznaczony za pomocą trzech cyfr (np.: 012) – Nazwisko i Imię – kategoria
taneczna-kategoria wiekowa-płeć- klub- Państwo
Np.: 012- Kowalski Jan- Disco dance solo- youth-male- Klub – Polska
(wszystkie znaki w opisie muzyki tzn. 0 „-„ są wymagane zgodnie ze wzorem)
4. Każdy klub musi posiadać ze sobą wszystkie nagrania w czasie zawodów na
nośnikach zewnętrznych (pendrive lub dysk zew.) telefon nie jest zaliczany do dysku
zewnętrznego. Zawodnik musi posiadać wszelkie przewody umożliwiające
podłączenie dysku do komputera.
5. Nagrania i czasy prezentacji dla poszczególnych kategorii tanecznych
zamieszczone są w przepisach dyscyplin tanecznych.
6. O tempie danego utworu decyduje program organizatora. Program zostanie
przesłany na prośbę każdego zainteresowanego Klubu. Prośbę o przesłanie
programu należy kierować na adres: biuro@dancesport.org.pl

KATEGORIE TANECZNE:
Podczas Mistrzostw Ekstraklasy w Tańcu Sportowym będą rozegrane nastepujące
kategorie:
Disciplines
Jazz Broadway
Jazz Lirycal
Modern

Solo / K Solo / M Duet
Solo / K Solo / M Duet
Solo / K Solo / M Duet

Para
Para
Para

CATEGORIES
Mini Formacja
Mini Formacja
Mini Formacja

X
X
X

X
Formacja
Formacja
X
Formacja Produkcja

!!! Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii po uzyskaniu
zgłoszeń od Klubów

SĘDZIOWANIE
Ekstraklasa -

zawody oceniać będzie komisja sędziowska wyznaczona przez ZNTS
(sędziowie z uprawnieniami sędziego międzynarodowego WDU oraz krajowego ZNTS).
Prawidłowy przebieg imprezy nadzorować będzie Komisarz Zawodów.

LEKARZ ZAWODÓW
W czasie Turnieju opiekę medyczną nad uczestnikami będzie sprawowała właściwa
jednostka medyczna.
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NUMERY STARTOWE
1. Numery
startowe
zostaną
rozlosowane
(ZA
POMOCĄ
PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO) w dniu 9.05.2017 w Łodzi ul. Gdańskiej 57a o godzinie 20.00
przez Komisarza i Organizatora zawodów.
2. Numery Startowe może odebrać wyłącznie trener Klubu bądź osoba przez niego
upoważniona

NAGRODY
Medale w solo, duetach i parach oraz puchary dla mini formacji i formacji za I, II, i III miejsce,
dyplomy dla wszystkich finalistów w każdej kategorii.

PROTESTY
Protesty wyłącznie w formie pisemnej należy składać u Komisarza Zawodów. Przy
wniesieniu protestu obowiązuje opłata 100 zł, która nie podlega zwrotowi.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator zapewnia bezpłatny wstęp do szatni zawodników (akredytację) dla
trenerów lub przedstawicieli klubu w stosunku 1 akredytacja na 10 zawodników
zgłoszonych na zawody z danego klubu, pod warunkiem podania nazwisk
przedstawicieli Klubu na e-mail: turniej@dancesport.org.pl
2. Na zawody w roli widza jest wstęp wolny.
3. W trakcie trwania zawodów będzie dostępny bufet z gorącymi posiłkami.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub rzeczy pozostawione w szatniach.
5. Zgłoszenie udziału w turnieju oraz akceptacja zapisów regulaminu turnieju jest
jednocześnie wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na
rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji, bądź inną
rejestrację przebiegu turnieju oraz ewentualną późniejszą eksploatację
zarejestrowanego materiału w dowolnych mediach (tv, prasa, itp.) przez
organizatorów a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
Tancerze i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie
zarejestrowanego materiału na wspomnianych wcześniej różnych polach
eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami
i twórcami układów choreograficznych.
6. Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę
organizatora.
7. Videofilmowanie oraz fotografowanie w czasie zawodów jest nieodpłatne i nie
wymaga odrębnej akredytacji.
8. Uczestnik ma prawo wycofać się z turnieju na każdym etapie. Brak dostarczenia
właściwych ww. dokumentów jest równoznaczne z rezygnacja udziału w zawodach.
W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych
rund, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
9. Organizator nie gwarantuje miejsc parkingowych.
10. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Informacje na temat bazy
noclegowej można uzyskać pod adresem: turniej@dancesport.org.pl
11. Można wykupić obiady i wyżywienie w trakcie zawodów. Rezerwacji można dokonać
bezpośrednio u p. Henryki Papiernik tel. +48 501 329 821.

WSTĘPNY PROGRAM IMPREZY
Organizator zastrzega sobie prawo opracowania programu
po napłynięciu zgłoszeń na zawody.
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