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KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE 

 

Przemysław Stolarski 

TEL.: +48 577-257-496 

E-MAIL: przemyslawstolarski@wp.pl 

 

Zawody są otwarte i przeznaczone dla klubów niezrzeszonych w żadnej 

organizacji tanecznej w Polsce oraz zrzeszonych w polskich organizacjach 

tanecznych. 

CELE TURNIEJU 

Integracja tancerzy i trenerów w duchu fair play 

Wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych kategoriach 

i poziomach zaawansowania 

Popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży, jako formy aktywnego 

wypoczynku 

Konfrontacja i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy klubami  

i trenerami 

Promocja miasta Żyrardów i jego walorów kulturalno-sportowych 

 

SĘDZIOWIE 

Sędzia Główny 

5-osobowa komisja punktująca, w skład której wchodzą zaproszeni goście 

specjalni.  

Skrutiner 

 

NAGRODY 

 

Wszyscy finaliści – dyplomy 

SOLO/DUETY 

Zdobywcy I, II i III miejsca – w kategoriach początkujących – medale 

Zdobywcy I, II i III miejsca – w kategoriach średniozaawansowanych – medale  

i statuetki 
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Zdobywcy I, II i III miejsca – w kategoriach zaawansowanych – medale i 

puchary 

SUPER PUCHARY I NAGRODY RZECZOWE DLA ZWYCIĘZCÓW 

KATEGORII SPECIAL EDITION 

MAŁE GRUPY/FORMACJE 

Zdobywcy I,II I III miejsca – Puchar dla grupy 

 

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE PRZYZNANIE NAGRODY GRAND 

PRIX 

 

KATEGORIE WIEKOWE, TANECZNE, SPOSOBY ICH 

ROZGRYWANIA 

Kategoria Czas prezentacji/ Poziomy 

zaawansowania 

Grupa wiekowa 

SOLO  

 

DISCO DANCE, HIP HOP 

 

 

 

Początkujący –  ok. 35 s 

Średniozaawansowani – ok. 

45 s 

Zaawansowani ok. 55 s 

 

muzyka organizatora 

SZKRABY – 2015 i młodsi 

DZIECI 1 –  2014, 2013 

DZIECI 2 –  2012, 2011 

JUNIORZY 1 – 20010, 

2009 

JUNIORZY 2 – 2008, 2007 

DOROŚLI – 2006 i starsi 

 

SOLO  

 

PAI MODERN 

PAI JAZZ  
 

DUETY 

 

DISCO DANCE, HIP HOP  

 

Początkujący ok. 35 s 

Śr. zaaw./ zaawansowani ok. 

55 s 

 

 

 

 

 

 

muzyka organizatora 

SOLO/DUETY 

 

PA 

Początkujący 

Śr.zaaw./ zaaw. 

  

ok. 1 min 

 

muzyka własna 

TRIO 

 

DISCO DANCE, HIP HOP 

Open  

ok. 1 min 

 

muzyka organizatora 

MAŁE GRUPY 

(3-7 osób) 

 

DISCO DANCE, HIP HOP 

Początkujący 

Śr. zaaw./ zaawansowani 

 

1:30 min ( disco dance) 

2 min ( hip hop ) 

 

muzyka organizatora 

SZKRABY- 2015 i  młodsi 

DZIECI- 2011 i młodsi 

JUNIORZY- 2007-2010 

DOROŚLI- 2006 i starsi 



MA ŁE GRUPY  

(3-7 osób) 

 

INNE FORMY 

Początkujący 

Śr.zaaw./ zaaw. 

 

2.30-  3 min. 

 

 

muzyka własna 

DZIECI 2011- i młodsi 

JUNIORZY- 2007-2010 

DOROŚLI- 2006 i starsi 

FORMACJE 

(8-24 osób ) 

 

DISCO DANCE, HIP 

HOP, INNE FORMY 

Początkujący 

Śr.zaaw./ zaaw. 

 

2 min 30 sek- 3 min. (disco 

dance, hip hop ) 

 

2 min. 30 sek- 4 min. ( inne 

formy ) 

 

 

muzyka własna 

DZIECI- 2011 i młodsi 

JUNIORZY- 2007-2010 

DOROŚLI- 2006 i starsi 

SPECIAL EDITION 

 

-JUST DANCE 

-CONTACT 

IMPROVISATION 

-BITWY SOLO HH 

Open 

 

ok. 40-50 s ( just dance, 

contact improvisation ) 

 

3 x 40 s elminacje i finały ( 

bitwy solo hh ) 

 

 

 

 

muzyka organizatora 

DZIECI- 2011 i młodsi 

JUNIORZY- 2007-2010 

DOROŚLI- 2006 i starsi  

 

* Just Dance  – kategoria disco dance, w której niedozwolone są wymachy, 

skoki, piruety, kategoria nawiązuje do stylu disco dance old school.  

* Contact improvisation – kategoria rozgrywana w technikach postmodern,  

w której kontakt fizyczny jest punktem startowym poszukiwań poprzez 

improwizację ruchową. Jest to forma improwizacji tanecznej i jedna z 

najbardziej znanych oraz najbardziej charakterystycznych form tańca 

postmodernistycznego. Eliminacje rozpoczynamy improwizacją solo, do finału 

zakwalifikuje się 6  zawodników. Następnie w finale tancerze losują 

koleżankę/kolegę do prezentacji i oceniani są już jako duet. 

* Bitwy Solo HH -  popularne na ulicznych turniejach tańca bitwy solistów  

w stylach streetowych. Eliminacje rozpoczynają soliści w prezentacjach hh, do 



finału awansuje 8 zawodników, którzy następnie uczestniczą w bitwach 1 na 1  

i awansują do następnej rundy poprzez wskazania sędziów.  

** Kategoria rozegrana zostanie w przypadku zgłoszenia się do niej więcej niż 8 

zawodników. 

- O przydziale do poziomu zaawansowania decyduje trener. Tancerze w 

kategoriach początkujących disco dance prezentują się w strojach treningowych. 

W kategorii PAI modern/jazz obowiązuje kostium w kolorze czarnym. 

- W kategoriach rozgrywanych do muzyki własnej, utwory należy załączyć wraz  

ze zgłoszeniem poprzez system danceonline.pl 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

- Warunkiem uczestnictwa tancerza jest dokonanie rejestracji na stronie 

www.danceonline.pl; w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.; uiszczenie opłaty 

startowej w wysokości 50 zł od kategorii w ww. terminie oraz odebranie numeru 

startowego z rejestracji około 1h przed rozpoczęciem planowanej kategorii. 

- Wpłaty należy dokonać na konto organizatora, w tytule podając nazwę klubu 

oraz numer ewidencyjny ( zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu przy 

podsumowaniu rejestracji )  

Dane do przelewu: 

STOWARZYSZENIE TAŃCA NOWOCZESNEGO 

DYNAMITE 

Nr konta: 18 1140 2004 0000 3802 8325 5555 

- Brak wpłaty jest jednoznaczny z nieprzyjęciem zgłoszenia w terminie 

i koniecznością wpłaty podwójnej opłaty startowej za każdą kategorię.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia po terminie. 

 

http://www.danceonline.pl/


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie rozgrywane są w oparciu  

o przepisy IDO. 

2. W trakcie turnieju będzie działała informacja; punkt medyczny; mały bufet. 

3. Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę̨ 

organizatora.  

4.  Organizator zastrzega sobie możliwość zakazu wykonywania relacji czy 

tez materiałów foto/video po wcześniejszym uprzedzeniu osoby 

zainteresowanej. 

5.  Szatnie są ogólnodostępne, niezamykane oraz niedozorowane. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nich pozostawione.  

6.  Podczas zawodów uczestnicy oraz organizatorzy są̨ zobowiązani do 

bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących  

w Kompleksie Sportowym Aqua, a także aktualnych zaleceń sanitarnych.  

7.  Tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia 

bez obuwia. Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub 

zarysować podłoże.  

8.  Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację  

i publikację foto i video przez organizatora.  

9.  Turniej jest imprezą biletowaną. Koszt biletu dla publiczności wynosi 50 zł 

dla osoby dorosłej/ lub 25 zł uczeń/student/emeryt. 

10. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju i ich nie 

ubezpiecza. Na każdych 15 tancerzy przysługuje 1 wejściówka 

instruktorska. Dodatkowo każdy klub otrzymuje jedną wejściówkę VIP dla 

przedstawiciela klubu, uprawniającą do wejścia do strefy trenerskiej. 

11. Organizator nie pobiera akredytacji foto/video.  



12. Protesty w formie pisemnej przyjmowane będą wyłącznie do 15 min. po 

zakończeniu danej konkurencji i rozpatrywane przez Sędziego Głównego 

maksymalnie w ciągu 1h.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania kategorii 

poziomowych lub wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby 

zgłoszeń.  

14. Szczegółowy program turnieju podany zostanie na min. 1 tydzień przed 

planowanym rozpoczęciem imprezy.  

15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Podane 

godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Prosimy o przybywanie na 

miejsce turnieju min. 1h przed planowanym rozpoczęciem danej kategorii.  

16. Wszelkie sprawy sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia 

Główny.  

17.  Klub/tancerz ma prawo do wycofania się na każdym etapie. Wycofanie nie 

skutkuje zwrotem opłaty startowej. 

18.  W wyjątkowych przypadkach i po uzgodnieniu z organizatorem dopuszcza 

się możliwość startu w grupach i w formacjach zawodników, którzy nie 

mieszczą się w kryteriach wiekowych.  

 

DO ZOBACZENIA W ŻYRARDOWIE! 

PRZEMYSŁAW STOLARSKI 

 

 


