REGULAMIN

XL AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI FTS
w TAŃCU TOWARZYSKIM
Wałbrzych, 11 listopada 2015 roku
1.
2.
3.
4.

Nazwa turnieju: XL Akademickie Mistrzostwa Polski FTS w Tańcu Towarzyskim
Termin imprezy: 11. listopada 2015 r. (środa)
Miejsce imprezy: Hala Widowiskowo- Sportowa AQUA ZDRÓJ; ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych
Organizatorzy:

Federacja Tańca Sportowego

Klub Tańca Sportowego SPORT – DANCE

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o.

5.

Współorganizatorzy:
a) Miasto Wałbrzych
b) Szkoła Tańca JAST
c) JAST ATan

6.
7.

Oficjalna strona internetowa turnieju: www.amp.dance.pl
Prawo startu w turnieju mają pary powyżej 15 roku życia - liczy się wiek starszego z partnerów (1999 rok i starsi) - spełniające
co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) w których przynajmniej jedna osoba w parze jest studentem wyższej uczelni,
b) tańczące w klubach akademickich,
c) będące członkiem Akademickiego Związku Sportowego.
8. Charakter turnieju: mistrzowski, open, w stylach.
9. Mistrzostwa zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu FTS nr 28/2015 z dnia 27.02.2015
10. Nagrody:
 zwycięzcy – tytuł Akademickiego Mistrza Polski FTS na 2015 r.
 kwalifikację na WDSF European / World University Championships,
 medale, puchary i dyplomy dla trzech pierwszych par w każdym stylu,
 nagrody finansowe dla zwycięzców,
 upominki i dyplomy dla pozostałych par finałowych,
 certyfikat uczestnictwa dla studentów.
11. Warunki uczestnictwa:
 zgodne z przepisami FTS i posiadanie ważnej legitymacji studenckiej albo zaświadczenia o przynależności do klubu
studenckiego lub do AZS,
 dokonanie zgłoszenia na oficjalnej stronie Mistrzostw oraz dokonanie opłaty za udział najpóźniej do 27.X.2015 r.
(wtorek).
W zgłoszeniu należy podać dokładną nazwę uczelni, której jest się studentem wraz z adresem pocztowym, kierunek i rok
studiów, styl i klasę taneczną, przynależność klubową – dokładną nazwę.
 wpłacenie startowego w wysokości 50;- zł za styl od osoby – na konto:
Klub Tańca Sportowego SPORT – DANCE
PKO BP IV Oddział we Wrocławiu nr 07 1020 5242 0000 2402 0145 2911

z dopiskiem „XL AMP, imię i nazwisko pary”



Uwaga! W przypadku wniesienia opłaty lub zgłoszenia uczestnictwa pomiędzy 28.X.2015 - 08.XI.2015 r. wysokość
opłaty startowej wynosi 100 zł od osoby za styl. W takim przypadku organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
nieumieszczania informacji o parze w materiałach promocyjnych. Ostateczny termin zgłoszeń - 08.XI.2015r. do godz.
23:59. Nie istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa w dniu Mistrzostw.
w dniu imprezy należy przedstawić oryginał dowodu wpłaty podczas rejestracji.



W przypadku nie poinformowania Organizatora Mistrzostw do dnia 08.XI.2015 r. o rezygnacji pary z udziału
w Mistrzostwach klub FTS ponosi koszty na rzecz organizatora, w wysokości opłaty startowej pary wniesionej po
terminie zgłoszeń – 200 zł.
Zgłoszenie rezygnacji z udziału w Mistrzostwach jest odnotowywane na stronie internetowej i w dokumentacji
Mistrzostw.

12. W czasie Mistrzostw działają:
Komisja Sędziowska:

1. Zbigniew St. Zasada – Sędzia Główny / sędzia rezerwowy
2. Piotr Zamorski
Jelenia Góra
3. Iwona Golczak
Kraków
4. Łukasz Grzęski
Toruń
5. Justyna Hawkins
Warszawa
6. Danuta Niemczynowicz – Przekop
Olsztyn
7. Franciszek Witos
Gliwice
8. Janusz Piątek
Szczecin
Komisja Skrutacyjna:

Przewodniczący:

Dyrektor Artystyczny Mistrzostw
Prowadząca
Kierownik muzyczny

Lekarz Mistrzostw
Kierownik Mistrzostw
Sekretariat Mistrzostw

1. Piotr Seliger Łódź
2. Monika Zamorska Jelenia Góra
Bogusława Szczepanik-Zasada
Wrocław
Anna Przewoźniak
Poznań
kom. Adam Witiw
Wrocław
kapelmistrz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
Dariusz Brzostowski (muzyka mechaniczna)
Łódź
Ratownictwo Medyczne
Jelenia Góra
Tadeusz Teodorowski / Jan Szymczak
Wrocław / Wałbrzych
Paulina Zasada / Dagmara Czyż
Zawada / Wrocław

13. Wszelkie sprawy sporne lub nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z przedstawicielem
FTS i organizatorem.
14. W sprawach techniczno-organizacyjnych uczestnicy Mistrzostw zobowiązują się podporządkować zaleceniom organizatorów.
15. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
16. Rzeczy wartościowe można oddać do depozytu. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni.
17. Bilety wstępu:
a) część eliminacyjna:
- bilet normalny – 20 zł, ulgowy (student, uczeń, emeryt, rencista) – 10 zł
b) część galowa:
- sektor A – bilet normalny – 35 zł; ulgowy (student, uczeń) – 20 zł
- sektory B, C – bilet normalny – 25 zł, ulgowy (student uczeń, rencista, emeryt) – 15 zł
dzieci do lat 7 bezpłatnie.
c) miejsce przy stoliku (tylko w przedsprzedaży – ilość miejsc ograniczona): 160 zł
(plan widowni - oficjalna strona AMP – www.amp.dance.pl)
18. Dokonanie zgłoszenia i udział w XL Akademickich Mistrzostwach Polski w Tańcu Towarzyskim równoznaczne jest
z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną
wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez Federacja Tańca Sportowego
oraz przez organizatorów, na potrzeby organizowanych Akademickich Mistrzostw Polski FTS, a także na wykorzystanie danych
osobowych w materiałach z Mistrzostw.
19. W przypadku wycofania się uczestnika z udziału w Mistrzostwach opłata startowa nie podlega zwrotowi.
20. Wymiary parkietu: min. 22 m x 18 m
21. Obowiązkowe ochronki na obcasy.
22. Program ramowy:
godz. 07.45
– otwarcie sali
godz. 08:30 – 09:45
– rejestracja pary standardowe
godz. 08:30 – 09:45
– próba parkietu pary standardowe

godz. 11:00*

– początek turnieju – tańce standardowe

godz.14.30*
godz. 18:30

– początek turnieju tańce latynoamerykańskie

do godz.13:30

– rejestracja pary latynoamerykańskie.
– próba parkietu dla par LA po rozegraniu eliminacji ST

– gala finałowa
około godz. 20:30
– przewidywane zakończenie Mistrzostw
/ * - godzina rozpoczęcia może ulec zmianie (zostanie podana po zamknięciu list startowych).
Adres korespondencyjny organizatorów Mistrzostw:

Klub Tańca Sportowego Sport - Dance
ul. Siemieńskiego 17/5
50 – 228 Wrocław
Tel.: +48 697 161 007
Tel.: +48 697 966 966
E-mail: amp@dance.pl

Adres strony internetowej Mistrzostw: http://amp.dance.pl

Zapraszamy do Wałbrzycha
w imieniu organizatorów

Zbigniew St. Zasada

Mariusz Gawlik

Prezes KTS Sport-Dance

Prezes AQUA ZDRÓJ Wałbrzych

