REGULAMIN
CRACOW CHAMPIONSHIPS

ORGANIZATOR
World Dance sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 91
02-001 Warszawa

TERMIN I MIEJSCE
04-05.06.2022 r.
Galeria Kazimierz
ul. Podgórska 34
31-536 Kraków

Cele Cracow Championships:
- sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży
- popularyzacja tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego
i rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży
- integracja tancerzy i instruktorów ze wszystkich szkół Egurrola Dance Studio w
duchu rywalizacji fair play
- okresowy sprawdzian umiejętności tanecznych, weryfikujący poziom oraz
klasyfikujący i promujący kursantów Egurrola Dance Studio

Komisja sędziowska:
Sędzia Główny, 5-osobowa komisja sędziowska, Komisja Skrutacyjna

Nagrody:
- dyplomy dla wszystkich uczestników Egurrola Dance League
- medale i puchary za miejsca: I, II, III w rywalizacji solo i duet
- medale za miejsca: I,II,III w rywalizacji grup i formacji oraz puchar dla
zwycięzców tych kategorii
- medale dla uczestników pokazów

1. Prezentacje

a. Konkurencje taneczne i kategorie wiekowe oceniane przez komisję
sędziowską, czas trwania prezentacji

JAZZ DANCE
Kategoria
SOLO

DUETY

Czas prezentacji
max. 45 s. eliminacje,
muzyka organizatora
max. 60 s. finały
muzyka własna
max. 45 s. eliminacje,
muzyka organizatora
max. 60 s. finały
muzyka własna

Grupa wiekowa
DZIECI 1 – 2013, 2012
DZIECI 2 – 2011, 2010
JUNIORZY 1 – 2009,
2008
JUNIORZY 2 – 2007,
2006

MAŁE GRUPY

Pełne prezentacje,
muzyka własna

MŁODZIEŻ +17 – 2005
i starsi
DZIECI, JUNIORZY,
MŁODZIEŻ

FORMACJE

Pełne prezentacje,
muzyka własna

DZIECI, JUNIORZY,
MŁODZIEŻ

HIP HOP
Kategoria
SOLO

Czas prezentacji
max. 45 s. eliminacje
max. 60 s. finały
muzyka organizatora

DUETY

max. 45 s. eliminacje
max. 60 s. finały
muzyka organizatora

MAŁE GRUPY

Pełne prezentacje,
muzyka organizatora
Pełne prezentacje,
muzyka własna

FORMACJE

Grupa wiekowa
DZIECI 1 – 2013, 2012
DZIECI 2 – 2011, 2010

DZIECI
DZIECI

b. Pokazy taneczne grup nieoceniane przez komisję sędziowską opisane
w systemie Egurrola Dance Studio
POKAZY

Kategoria
GRUPY B

Czas prezentacji
45 s. – 60 s. muzyka własna

GRUPY M

60 s. – 75 s. muzyka własna

GRUPY D,K,L
MŁODZIEŻ I KOBIETY

75 s. – 90 s. muzyka własna

c. We wszystkich rundach eliminacyjnych oraz finałach kategorii rywalizacji
solo, wszystkich stylów tanecznych, uczestnicy prezentują się do muzyki
organizatora.
2. Warunki uczestnictwa

a. W imprezie mogą brać udział jedynie osoby, które są uczestnikami
regularnych zajęć w Egurrola Dance Studio i wniosły opłatę turniejową
w wysokości 45 zł za każdą kategorię w rywalizacji Egurrola Dance League i
30 zł za udział w pokazie.
b. Tancerze podczas imprezy mogą prezentować się w wybranej i ustalonej
z instruktorem konkurencji tanecznej, jak również w pokazach grupowych.
c. Tancerz może brać udział w tylu prezentacjach grupowych, w ilu grupach
regularnie uczestniczy w zajęciach Egurrola Dance Studio.

d. W kolejnych rundach konkurencji tanecznych biorą udział tylko ci tancerze,
którzy zostali do nich zakwalifikowani w rundach poprzednich przez
Komisję Sędziowską.
3. Postanowienia ogólne

a. Konkurencje taneczne będą rozgrywane w oparciu o przepisy
International Dance Organization.
b. O wyborze konkurencji tanecznej decyduje rok urodzenia tancerzy oraz
przepisy IDO.
c. W trakcie turnieju będzie działała informacja i punkt medyczny.
d. Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę
organizatora.
e. Tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie.
W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do
kolejnych rund, opłata turniejowa nie podlega zwrotowi.
f. Szatnie są ogólnodostępne, niezamykane ani niedozorowane.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nich pozostawione.
g. Podczas Open Poland uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Obowiązujących na terenie Galerii
Kazimierz.
h. Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub
tańczenia bez obuwia) – niedozwolone jest używanie obuwia, które może
zniszczyć lub zarysować podłoże sceny, na której odbywa się Cracow
Championships.

i. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację
i publikację foto i video przez organizatora.
j. Organizator, w tym instruktor, nie sprawuje opieki nad uczestnikami
turnieju.
k. Organizator nie pobiera akredytacji foto/video.
l. Turniej Cracow Championships jest imprezą niebiletowaną dla
publiczności.
m. Protesty w formie pisemnej przyjmowane będą przez Sędziego Głównego
wyłącznie do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji i rozpatrywane
przez niego maksymalnie w ciągu 1 godziny.
n. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania konkurencji
lub poszczególnych rund turniejowych w przypadku niewystarczającej
liczby zgłoszeń.
o. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Podane
godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Prosimy o przybywanie na
miejsce turnieju minimum 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem
danej kategorii.
p. Wszelkie sprawy sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia
Główny.

ORGANIZATOR

