REGULAMIN MISTRZOSTW
DESTINATION DANCE CUP
ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION
ul. Nowogródzka 9/4
82-300 Elbląg
TERMIN I MIEJSCE
16.06.2018 godz. 17:00
Hala Sportowo-Widowiskowa
al. Grunwaldzka 135
82-300 Elbląg
CELE TURNIEJU:





sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży;
okresowy sprawdzian umiejętności tanecznych, weryfikujący poziom oraz promujący
kursantów UKTS Destination;
popularyzacja tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego i rozwoju fizycznego
wśród dzieci i młodzieży;
integracja tancerzy i instruktorów ze wszystkich szkół, w których prowadzone są zajęcia
taneczne przez UKTS Destination w duchu rywalizacji fair play.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Sędzia Główny, Sędziowie (3 osobowy skład komisji), Komisja Skrutacyjna.

NAGRODY:



dyplomy dla wszystkich uczestników rywalizacji turniejowej;
medale oraz nagrody dla wszystkich uczestników w każdej kategorii tanecznej.

1. Konkurencje taneczne i kategorie wiekowe, czas trwania prezentacji
KATEGORIA

POZIOM

CZAS PREZENTACJI

KATEGORIA WIEKOWA

DD solo

debiut

50-60 sek

do 8 lat

DD solo

zaawansowani

50-60 sek

do 8 lat

DD solo

debiut

50-60 sek

9-11 lat

DD solo

zaawansowani

50-60 sek

9-11 lat

DD solo

debiut

50-60 sek

12-15 lat

DD solo

zaawansowani

50-60 sek

12-15 lat

DD solo

open

50-60 sek

pow. 15 lat

DD duety

debiut

50-60 sek

do 8 lat

DD duety

zaawansowani

50-60 sek

do 8 lat

DD duety

debiut

50-60 sek

9-11 lat

DD duety

zaawansowani

50-60 sek

9-11 lat

DD duety

debiut

50-60 sek

12-15 lat

DD duety

zaawansowani

50-60 sek

12-15 lat

DD duety

open

50-60 sek

pow. 15 lat

DD formacje

open

2:30-3:00 min

do 8 lat

DD formacje

open

2:30-3:00 min

9-11 lat

DD formacje

open

2:30-3:00 min

12-15 lat

2. Warunki uczestnictwa
1. W turnieju mogą brać udział jedynie osoby, które:
a) są członkami UKTS Destination;
b) do dnia 08.06.2018 r. złożą do instruktora prowadzącego deklarację o uczestnictwie w
turnieju;
c) do dnia 08.06.2018 – wniosą opłatę startową w wysokości 20 zł od osoby (formacje) + 10zł za
każdą dodatkową konkurencję (solo, duety) na konto organizatora:

Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION
Bank MILLENNIUM S.A. 30 1160 2202 0000 0001 5087 8720
z dopiskiem: opłata startowa MDDC i Imię i Nazwisko
dziecka
2. Tancerz może brać udział w tylu prezentacjach grupowych, w ilu grupach regularnie uczestniczy w
zajęciach.
3. W kategoriach solo i duety wszystkie konkurencje rozgrywane są do muzyki organizatora.

3. Postanowienia ogólne
1. W trakcie turnieju będzie działała rejestracja, w której należy pobrać numer startowy na około 1h
przed planowaną konkurencją (solo i duet) – numer startowy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozgrywania kategorii solo i duety na parkiecie dzielonym na
2 lub 3 części.
3. O wyborze kategorii wiekowej, w której zawodnicy startują, decyduje wiek uczestnika (rok
urodzenia), w przypadku duetów o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego
zawodnika.
4. Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
5. Tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie. W takim przypadku, jak
również w przypadku nie zakwalifikowania się do kolejnych rund opłata startowa nie podlega
zwrotowi.
6. Szatnie przeznaczone dla tancerzy na Mistrzostwach Destination Dance Cup są ogólnodostępne, nie
zamykane oraz niedozorowane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nich
pozostawione.
7. Podczas zawodów uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i
ppoż. obowiązujących w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu.
8. Wszyscy tancerze zobowiązani są do wejścia na halę w obuwiu sportowym lub bez obuwia.
Niedozwolone jest używanie obuwia na wysokim obcasie i innego rodzaju obuwia, które może
zniszczyć (zarysować) parkiet.
9. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację i publikację materiałów
foto i video przez organizatora.
10. Organizator, w tym instruktor, nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju.
11. Organizator nie pobiera akredytacji foto/video.
12. Wstęp na trybuny podczas Mistrzostw Destination Dance Cup jest BEZPŁATNY.
13. Protesty w formie pisemnej przyjmowane będą wyłącznie do 15 min. po zakończeniu danej
konkurencji i rozpatrywane przez Sędziego Głównego maksymalnie w ciągu 1h.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania kategorii poziomowych lub
wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
15. Szczegółowy program turnieju podany zostanie na około tydzień przed planowanym rozpoczęciem
imprezy.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Podane godziny są orientacyjne i
mogą ulec zmianie.
17. Wszelkie sprawy sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny - Milena Kucharczyk.
ORGANIZATOR
UKTS Destination

