REGULAMIN XXXVIII MISTRZOSTW EGURROLA DANCE STUDIO
RYWALIZACJA W RAMACH EGURROLA DANCE LEAGUE

ORGANIZATOR:
Egurrola Dance Studio
ul. Żwirki i Wigury 99a
02-089 Warszawa
TERMIN I MIEJSCE:
19-21.01.2022 r.
Centrum Sportowe w Raszynie, ul. Sportowa 30
EGURROLA DANCE LEAGUE to cykl 4 turniejów w ciągu roku, który pozwoli na wyłonienie
po jednym reprezentancie w każdym stylu i kategorii wiekowej i uhonorowanie go tytułem
Mistrza Egurrola Dance League.
CEL EGURROLA DANCE LEAGUE:
Nadrzędnym celem Egurrola Dance League jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tańca
oraz rywalizacji tanecznej w duchu fair play.
Cel ten realizujemy poprzez organizację turniejów tańca na najwyższym poziomie, z udziałem
jak największej liczby tancerzy startujących w wybranych stylach tanecznych i kategoriach
wiekowych.
Zależy nam, aby zainteresować zawodami jak najszersze grono tancerzy, niezależnie od
lokalizacji szkoły, w której trenują.
PRZEBIEG RYWALIZACJI:
Tancerze uczestniczący w naszych turniejach ligowych mogą wybrać styl tańca, w którym
chcą się zaprezentować. Są także przydzielani są do odpowiednich kategorii wiekowych.
Na każdym z czterech turniejów ligowych uczestnicy zdobywają ̨ miejsca i otrzymują ̨
odpowiednią liczbę punktów za dany turniej.
Punkty z każdego turnieju są sumowane. Na ostatnim turnieju ligowym w roku szkolnym
zdobywcy największej liczby punktów w danym stylu i danej kategorii wiekowej zostają
uhonorowani tytułem Mistrza Egurrola Dance League.

SĘDZIOWIE:




Sędzia Główny
5-osobowa komisja punktująca, w skład której wchodzi 3 sędziów będących
trenerami zespołów.
Sędzia Skrutiner
NAGRODY:

•

finaliści – dyplomy

•

zdobywcy I, II i III miejsca – puchary i medale

1. Konkurencje taneczne, kategorie wiekowe czasy trwania prezentacji
Kategoria
SOLO
DISCO DANCE, HIP HOP

DUETY
DISCO DANCE, HIP HOP

Czas prezentacji
Eliminacje max. 45 s.
Finały max 1 min.
muzyka organizatora

Grupa wiekowa
MINI KIDS – 2014 i młodsi

Eliminacje max. 45 s.
Finały max 1 min.
muzyka organizatora

KIDS 2 – 2011, 2010

KIDS 1 – 2013, 2012

JUNIORS 1 – 2009, 2008
JUNIORS 2 – 2007, 2006
ADULTS +17 – 2005 i starsi

MAŁE GRUPY
DISCO DANCE, HIP HOP

FORMACJE
DISCO DANCE, HIP HOP

1.15-1.30
muzyka organizatora
1.30-1.45
muzyka organizatora
1:30-1:45
muzyka własna

KIDS
JUNIORS, ADULTS +17
KIDS, JUNIORS, ADULTS +17

Kategoria
SOLO
JAZZ/MODERN

Czas prezentacji
Eliminacje max. 45 s.
muzyka organizatora

Grupa wiekowa
MINI KIDS – 2014 i młodsi
KIDS 1 – 2013, 2012

Finały max 1 min.
muzyka organizatora lub
własna

KIDS 2 – 2011, 2010
JUNIORS 1 – 2009, 2008

DUETY
JAZZ/MODERN

MAŁE GRUPY
JAZZ/MODERN

FORMACJE
JAZZ/MODERN

Eliminacje max. 45 s.
muzyka organizatora

JUNIORS 2 – 2007, 2006

Finały max 1 min.
muzyka organizatora lub
własna

ADULTS +17 – 2005 i starsi

1.15-1.30
muzyka własna
1.30-1.45
muzyka własna
1:30-1:45
muzyka własna

KIDS
JUNIORS, ADULTS +17
KIDS, JUNIORS, ADULTS +17

2. Postanowienia ogólne:
1. Turniej będzie rozgrywany w ramach Egurrola Dance League.
http://egurroladanceleague.com/
2. Warunkiem dopuszczenia tancerza do rywalizacji jest uiszczenie opłaty startowej
(solo, duet, mała grupa – 45 zł od każdej kategorii, formacja – 15 zł)
i odebranie numeru startowego z rejestracji około 1h przed rozpoczęciem
planowanej kategorii.
3. Muzykę do prezentacji solówek i duetów JAZZ/MODERN należy dosłać na maila
soloduet@egurrola.pl do 10.01.2022 r. Nie ma możliwości donoszenia muzyki
podczas trwania turnieju.
4. W trakcie turnieju będzie działała informacja i punkt medyczny.
5. Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę ̨
organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zakazu wykonywania relacji czy tez
materiałów foto/video po wcześniejszym uprzedzeniu osoby zainteresowanej.

7. Tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie. W takim
przypadku, jak również̇ w przypadku niezakwalifikowania się do kolejnych rund,
opłata startowa nie podlega zwrotowi.
8. Szatnie są ogólnodostępne, niezamykane oraz niedozorowane. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nich pozostawione.
9. Podczas zawodów uczestnicy oraz organizatorzy są ̨ zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w Centrum Sportu w Raszynie,
a także aktualnych zaleceń sanitarnych:
a) na terenie całej hali, również w szatniach dla zawodników turnieju i widzów,
obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
b) zawodnicy nie muszą mieć zasłoniętego nosa i ust jedynie: - podczas występu
na scenie, podczas rozgrzewek, które mogą ̨ odbywać się wyłącznie w
specjalnie wyznaczonych do tego strefach.
c) w szatniach mogą ̨ przebywać wyłącznie zawodnicy turnieju,
d) widzowie mogą zajmować wyłącznie co drugie miejsce siedzącej w
wyznaczonej przestrzeni (miejsca, które muszą pozostać wolne, zostaną ̨
specjalnie oznaczone),
e) odległość pomiędzy osobami stojącymi musi wynosić co najmniej 2 metry,
f) odległość widowni od sceny musi wynosić minimum 2 metry,
g) przy rejestracji tancerze oraz instruktorzy/trenerzy będą mieli badaną
temperaturę
i) parkiet, na którym występować będą zawodnicy, zostanie systematycznie
dezynfekowany specjalnym środkiem antybakteryjnym,
j) na terenie wydarzenia zamontowane zostaną dozowniki z płynem
dezynfekującym, który będzie regularnie uzupełniany
k) przestrzenie wydarzenia zostaną odpowiednio oznakowane m.in.
przypomnieniami o konieczności zasłaniania nosa i ust.
10. Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez
obuwia. Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować
podłoże.
11. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację i publikację
foto i video przez organizatora.
12. Turniej Mistrzostwa Egurrola Dance Studio jest imprezą biletowaną. Koszt biletu dla
publiczności wynosi 35 zł dla osób nieposiadających aktualnej karty EDS) oraz 30 zł dla
posiadaczy aktualnej karty EDS. Osoby biorące udział w turnieju ponoszą opłatę 30 zł z
tytułu udziału w turnieju semestralnym, który jest dla nich sprawdzianem nabytych
umiejętności. Wszelkie opłaty można wnosić w recepcjach szkół Egurrola Dance Studio
na około tydzień przed wydarzeniem oraz w kasie w dniu wydarzenia.
13. Organizator, w tym instruktor, nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju.
14. Organizator nie pobiera akredytacji foto/video.

15. Protesty w formie pisemnej przyjmowane będą wyłącznie do 15 min. po zakończeniu
danej konkurencji i rozpatrywane przez Sędziego Głównego maksymalnie w ciągu 1h.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania kategorii poziomowych
lub wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
17. Szczegółowy program turnieju podany zostanie na min. 1 tydzień przed planowanym
rozpoczęciem imprezy.
18. 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.
19. Wszelkie sprawy sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny.

ORGANIZATOR

