REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI FTS w Tańcach Standardowych
Sierpc 5-6.12.2020r.
1. Cel Mistrzostw Polski FTS:
-wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS,
-popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego.
2.

Organizatorzy:
Federacja Tańca Sportowego (FTS)
Mazowiecki Związek Tańca Sportowego
Sieć Szkół Tańca ArtDance
Burmistrz Miasta Sierpc

3. Termin i miejsce:
Data: 05-06.12.2020.r. (sobota, niedziela)
Nazwa i adres hali:
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Płocka 38, 09-200 Sierpc
4.

Zasady organizacyjne - kategorie i style taneczne :

− Juniorzy Mistrzostwa Polski FTS ST (12-15 lat, roczniki od 2005 do 2008)
− Młodzież Mistrzostwa Polski FTS ST (16-18 lat, roczniki od 2002 do 2004)
− Młodzież Starsza Mistrzostwa Polski FTS ST (16-20 lat, roczniki od 2000 do 2004)
− Dorośli Mistrzostwa Polski FTS ST (pow.18 lat, roczniki do 2001 włącznie)
*W kategoriach Juniorzy, Młodzież, Młodzież Starsza, Dorośli para ma prawo startu tylko w
kategorii wiekowej zgodnie z aktualnym wiekiem, decyduje wiek starszego z partnerów.
− Senior I Mistrzostwa Polski FTS ST (jeden z partnerów minimum 35 lat: rocznik 1985 lub
starszy, drugi z partnerów minimum 30 lat: rocznik 1990 lub starszy)
− Senior II Mistrzostwa Polski FTS ST (jeden z partnerów minimum 45 lat: rocznik 1975 lub
starszy, drugi z partnerów minimum 40 lat: rocznik 1980 lub starszy)
− Senior III Mistrzostwa Polski FTS ST (jeden z partnerów minimum 55 lat: rocznik 1965 lub
starszy, drugi z partnerów minimum 50 lat: rocznik 1970 lub starszy)
− Senior IV Mistrzostwa Polski FTS ST (jeden z partnerów minimum 65 lat: rocznik 1955 lub
starszy, drugi z partnerów minimum 60 lat: rocznik 1960 lub starszy)
5.

Informacje organizacyjne:

Mistrzostwa Polski FTS rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami FTS, zgodnie z
aktualnymi rozporządzeniami turniej zostanie rozegrany bez udziału publiczności.
Przebieg Mistrzostw Polski FTS w kategorii Dorośli – sposób typowania:

5.1

W przypadku liczby par mniejszej niż 12:
Pierwsza runda
Finał

6
6

pary typowane do finału
par

* Wszystkie pary tańczą I rundę
** Bezpośrednie rozegranie finału możliwe przy ilości par 7 lub mniejszej

5.2

W przypadku liczby par 12:
Pierwsza runda
Re-dance
Półfinał
Półfinał
Finał

8
2
10
6
6

pary typowane do finału
pary typowane do finału
par
pary typowane do finału
par

* Wszystkie pary tańczą I rundę
** Możliwe jest rozgrywanie turnieju bez rundy Re-dance, wtedy bezpośrednio z 12 par typowanych jest
6 do finału

5.3

W przypadku liczby par 13 do 18:
Pierwsza runda
Re-dance
Półfinał
Półfinał
Finał

8
2 do 4
10 do 12
6
6

pary typowane do finału
pary typowane do finału
par
pary typowane do finału
par

* Wszystkie pary tańczą I rundę
** Możliwe jest rozgrywanie turnieju bez rundy Re-dance, wtedy bezpośrednio do półfinału typowanych
jest 12 par, a do finału 6

5.4

W przypadku liczby par 19 do 24:
Pierwsza runda
Re-dance
Ćwierćfinał
Ćwierćfinał
Półfinał
Półfinał
Finał

10
6 do 8
16 do 18
12
12
6
6

pary
pary
pary
pary
par
pary
par

typowane do ćwierćfinału
typowane do ćwierćfinału

18
4 do 6
22 do 24
12
12
6
6

pary
pary
pary
pary
par
pary
par

typowane do ćwierćfinału
typowane do ćwierćfinału

18
6
24
12
12
6
6

pary
pary
pary
pary
par
pary
par

typowane do ćwierćfinału
typowane do ćwierćfinału

30
6
36
24
24
12
12
6
6

pary
pary
par
pary
pary
pary
par
pary
par

typowane do ⅛ finału
typowane do ⅛ finału

36
12
48
24
24
12
12
6
6

pary
pary
par
pary
pary
pary
par
pary
par

typowane do ⅛ finału
typowane do ⅛ finału

typowane do półfinału
typowane do finału

* Wszystkie pary tańczą I rundę

5.5

W przypadku liczby par 25 do 30:
Pierwsza runda
Re-dance
Ćwierćfinał
Ćwierćfinał
Półfinał
Półfinał
Finał

typowane do półfinału
typowane do finału

* Wszystkie pary tańczą I rundę

5.6

W przypadku liczby par 31 do 48:
Pierwsza runda
Re-dance
Ćwierćfinał
Ćwierćfinał
Półfinał
Półfinał
Finał

typowane do półfinału
typowane do finału

* Wszystkie pary tańczą I rundę

5.7

W przypadku liczby par 49 do 60:
Pierwsza runda
Re-dance
⅛ finału
⅛ finału
Ćwierćfinał
Ćwierćfinał
Półfinał
Półfinał
Finał

typowane do następnej rundy
typowane do półfinału
typowane do finału

* Wszystkie pary tańczą I rundę

5.8

W przypadku liczby par od 61 do 96:
Pierwsza runda
Re-dance
⅛ finału
⅛ finału
Ćwierćfinał
Ćwierćfinał
Półfinał
Półfinał
Finał
* Wszystkie pary tańczą I rundę

typowane do następnej rundy
typowane do półfinału
typowane do finału

6.

Informacje dodatkowe:
- Wymiary parkietu: 24x12
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
- Organizator nie ubezpiecza par,

7.

Warunki uczestnictwa:
Prawo udziału w Mistrzostwach Polski FTS mają pary, które:
- dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie,
- dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie,
- oświadczają, że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów FTS podczas
trwania epidemii,
- posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i są aktywne w Bazie FTS,
- są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada
licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS,
- przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępny w linku
wysłanym z bazy FTS na adres e-mail zawodnika wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.
- Podczas wejścia do budynku poddadzą się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała,
i wypełnią odpowiednią ankietę o stanie zdrowia !

*W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 oraz Zarząd FTS postanawia
przeprowadzić wszystkie
Mistrzostwa Polski FTS w roku 2020 i 2021 w formule otwartej, bez
konieczności uzyskania określonych w przepisach kwalifikacji. - uchwała nr 37/2020 oraz
38/2020).
8.

Rejestracja na Mistrzostwa Polski FTS i opłaty:

- należy dokonać zgłoszenia udziału w MP FTS drogą on-line poprzez stronę w bazie FTS do
dnia 28.11.2020,
- opłatę startową online należy dokonać do dnia 28.11.2020 - płatność musi być dokonana
za całą parę (nie za osobę),
Opłata startowa wniesiona do dnia 28.11.2020 wynosi:
-120 zł od osoby (decyduje data zaksięgowania na koncie organizatora);
*Opłata wniesiona po dniu 28.11.2020 wynosi 240 zł od osoby. ( dwukrotność opłaty terminowej).
* Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku wycofania się zawodnika w związku z sytuacją zdrowotną (np.
skierowanie na kwarantannę itp.) oraz wg p.17

UWAGA! Zamknięcie list startowych nastąpi dnia 30.11.2020 o godz. 23.59
Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora uniemożliwia start pary w MP FTS.
*Opłata będzie realizowana na rzecz: Szkoły Tańca ArtDance Robert Kowalski 09-200 Sierpc
ul. Piastowska 39 nip 774 10 33 551

9.

Komisja sędziowska:
W dniu turnieju działa:
- 9 osobowa komisja sędziowska
- 2 osobowa komisja skrutacyjna

10.

Kierownik Turnieju: Adrian Kowalski 792-746-302 mail.artdance@onet.pl
Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji
zawodów sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19.
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych wytycznych oraz obowiązujących
aktualnie przepisów związanych z panującą epidemią COVID-19 podczas imprezy jest
Koordynator d/s zdrowotnych Mateusz Jurkiewiecz.
Szkolenie w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid dla personelu
turnieju przeprowadzi Starszy Inspektor BHP - Robert Ciszewski

11.

Nagrody:
− Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS otrzymują medale, puchary, dyplomy i upominki
przygotowane przez organizatorów,
− pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy i upominki,

12.

Program Mistrzostw Polski FTS

a) 05.12.2020.r. SOBOTA
10.00

Otwarcie obiektu

11:00 MP FTS kat. Dorośli Rejestracja Check - in ( online )
13:00

START

12:30 MP FTS kat. Młodzież Rejestracja Check - in ( online )
14:30

START

15:00 MP FTS kat. Senior III + IV Rejestracja Check - in ( online )
17:00

START

18:30

Gala Wieczorna

b) 06.12.2020r. NIEDZIELA
10.00

Otwarcie obiektu

11:00 MP FTS kat. Juniorzy Rejestracja Check - in ( online )
13:00

START

13:00 MP FTS kat. Młodzież Starsza Rejestracja Check - in ( online )
15:00

START

14:30 MP FTS kat. Senior I , Senior II Rejestracja Check - in ( online )
16:30

START

18:00

Gala Wieczorna

*Program MP FTS może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par; prosimy sprawdzić
po dniu 01.12.2020,
* Rejestracja on-line dwie godziny przed startem.
13.

Filmowanie i rejestracja:

Zawodnicy biorący udział w MP FTS wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, video,
telewizyjną i internetową oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach
przez Organizatorów Mistrzostw "zgodnie z prawem prasowym i o mediach".

14.

Kontakt do Organizatora:
Adrian Kowalski 792- 746- 302

15.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie FTS pod
linkiem https://fts-taniec.pl/s/94/ochrona-danych-osobowych.html
16. Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do
organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19
Link: https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod
%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf
17. Postępowanie Reklamacyjne - ZAKUP BILETÓW
1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą elektroniczną
na adres: mistrzostwapolski.sierpc@onet.eu
2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła
przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia
Turnieju.
3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej
wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres
pocztowy, adres poczty elektronicznej).
4. mistrzostwapolski.sierpc@onet.eu dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były
rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O
wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą
elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3
powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

REGULAMIN
Mistrzostw Polski FTS 2020
w klasie "B" w tańcach Latynoamerykańskich
Sierpc 5-6.12.2020r.
1. Cel Mistrzostw Polski FTS:
-

wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS w klasie B w tańcach
Latynoamerykańskich,
- możliwość uzyskania wyższych klas tanecznych - system motywacji do systematycznego
podnoszenia umiejętności technicznych i sportowych zawodników oraz podnoszenia poziomu
rywalizacji sportowej,
-popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego.
2.

Organizatorzy:
Federacja Tańca Sportowego (FTS)
Mazowiecki Związek Tańca Sportowego
Sieć Szkół Tańca ArtDance
Burmistrz Miasta Sierpc

3. Termin i miejsce:
Data: 05-06.12.2020.r. (sobota, niedziela)
Nazwa i adres hali:
Hala Sportowa przy szkole podstawowej nr 2 ul. Płocka 38, 09-200 Sierpc
4.

Zasady organizacyjne - kategorie i style taneczne :

- Juniorzy Starsi Mistrzostwa Polski FTS w klasach B LA (14-15 lat, roczniki od 2005 do 2006)
- Młodzież+Dorośli Mistrzostwa Polski FTS w klasach B LA (pow.15 lat, roczniki do 2004
włącznie)
5.

Informacje organizacyjne:
- Mistrzostwa Polski FTS w klasie B rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi Przepisami
Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS.
- zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami turniej zostanie rozegrany bez udziału
publiczności,

6.

Informacje dodatkowe:
- Wymiary parkietu: 24x12
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
- Organizator nie ubezpiecza par.

7.

Warunki uczestnictwa:
Prawo udziału w Mistrzostwach Polski FTS mają pary, które:
- dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez Organizatora terminie
- dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami Organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie
- oświadczają, że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów FTS podczas
trwania epidemii,
- posiadają licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i są aktywne w Bazie FTS;
- są członkami klubu zrzeszonego w strukturach sportowych FTS, który posiada
licencję rywalizacji krajowej FTS na dany rok i jest aktywny w Bazie FTS
- przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępny z linku
z bazy FTS na adres e-mail zawodnika wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
- Podczas wejścia do budynku poddadzą się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała,
i wypełnią odpowiednią ankietę o stanie zdrowia !

8.

Rejestracja na Mistrzostwa Polski FTS i opłaty:

- należy dokonać zgłoszenia udziału w MP FTS drogą on-line poprzez stronę w bazie FTS do
dnia 28.11.2020,
- opłatę startową online należy dokonać do dnia 28.11.2020 - płatność musi być dokonana za
całą parę (nie za osobę),
Opłata startowa wniesiona do dnia 28.11.2020 wynosi:
-70 zł od osoby (decyduje data zaksięgowania na koncie organizatora);
*Opłata wniesiona po dniu 28.11.2020 wynosi 140 zł od osoby. ( dwukrotność opłaty terminowej).
* Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku wycofania się zawodnika w związku z sytuacją zdrowotną (np.
skierowanie na kwarantannę itp.) oraz wg p.17

UWAGA! Zamknięcie list startowych nastąpi dnia 30.11.2020 o godz. 23.59..
Brak zgłoszenia oraz opłaty startowej na koncie organizatora uniemożliwia start pary w MP klasy
B LA FTS
9.

Komisja sędziowska:
W dniu turnieju działa:
- 7 osobowa komisja sędziowska
- 2 osobowa komisja skrutacyjna

10.

Kierownik Turnieju: Adrian Kowalski 792-746-302
Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji
zawodów sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19.
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych wytycznych oraz obowiązujących
aktualnie przepisów związanych z panującą epidemią COVID-19 podczas imprezy jest
Koordynator d/s zdrowotnych Mateusz Jurkiewiecz.

Szkolenie w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie Covid dla personelu
turnieju przeprowadzi Starszy Inspektor BHP - Robert Ciszewski
11.

Nagrody:
− Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS otrzymują medale, puchary, dyplomy i upominki
przygotowane przez organizatorów ;
− pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy i upominki,

12.

Program Mistrzostw Polski FTS
c) 05.12.2020.r. SOBOTA

10:00
12:00
18:30

MP FTS 14-15 B LA

Rejestracja Check - in ( online )

START
Gala Wieczorna

d) 06.12.2020r. NIEDZIELA

10:00
12:00
18:00

MP FTS pow. 15 B LA Rejestracja Check - in ( online )
START
Gala Wieczorna

*Program MP w klasie B LA FTS może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par;
prosimy sprawdzić po dniu 01.12.2020,
* Rejestracja on-line dwie godziny przed startem.
13.

Filmowanie i rejestracja:

Zawodnicy biorący udział w MP FTS wyrażają zgodę na rejestrację fotograficzną, video,
telewizyjną i internetową oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach
przez Organizatorów Mistrzostw "zgodnie z prawem prasowym i o mediach".
14.

Kontakt do Organizatora:
-Adrian Kowalski 792- 746- 302

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie FTS pod
linkiem https://fts-taniec.pl/s/94/ochrona-danych-osobowych.html
16. Turniej zorganizowany jest w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi do
organizacji zawodów sportowych FTS podczas trwania epidemii COVID-19
Link: https://fts-taniec.pl/assets/wysiwig/files/Wytyczne%20do%20organziacji%20zawod
%C3%B3w%20FTS%20w%20czasie%20trwania%20epidemii%20COVID-19.pdf

17. Postępowanie Reklamacyjne - ZAKUP BILETÓW
1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą elektroniczną
na adres: mistrzostwapolski.sierpc@onet.eu
2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła
przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia
Turnieju.
3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej
wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres
pocztowy, adres poczty elektronicznej).
4. mistrzostwapolski.sierpc@onet.eu dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były
rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O
wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą
elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3
powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu

