XVI Turniej Formacji Tanecznych - Mosina 2019
31.03.2019
1. Cel Turnieju:
- propagowanie form tanecznych wśród dzieci i młodzieży,
- konfrontacja dorobku artystycznego
- wymiana doświadczeń i pomysłów z zakresu tańca
- zawody są organizowane w ramach rywalizacji dzieci i młodzieży
2. Warunki uczestnictwa
Turniej rozgrywany będzie w kategorii FORMACJE
a) FORMACJE - w turnieju biorą udział zespoły składające się z 7 – 24 tancerek (tancerzy) reprezentujące szkoły, kluby, ośrodki
kultury, ośrodki sportu, szkoły tańca i zespoły nieformalne w trzech grupach wiekowych:

a) Zawodnicy w wieku do 11 lat (rocznik 2008 i młodsze).
b) Zawodnicy w wieku od 12 do 15 lat (rocznik 2004-2007).
c) Zawodnicy w wieku powyżej 15 lat (rocznik 2003 i starsi).
(o udziale zespołu w danej grupie wiekowej decyduje rok urodzenia najstarszego zawodnika formacji, organizatorzy zastrzegają
sobie prawo skontrolowania wieku uczestników na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego w dowolnym momencie
turnieju)
w trzech kategoriach tanecznych:
- taneczne formy kultury ulicznej
- inne formy taneczne
- formy klasyczne: jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec współczesny, itp.
W sytuacji zgłoszenia w danej grupie wiekowej mniej niż 3 zespołów dopuszcza się możliwość połączenia kategorii tanecznych

b) Każdy zespół zobowiązany jest przygotować 1 układ taneczny, czas układu 2 – 4:15 minut. Czas trwania liczony jest od momentu
rozpoczęcia układu
c) Zawodnicy mogą wystąpić w więcej niż jednej formacji tanecznej w sytuacji gdy startują oni w różnych grupach wiekowych lub
kategoriach tanecznych.
d) Tańczący występują w dowolnych strojach i obuwiu sportowym lub w obuwiu dostosowanym do powierzchni parkietowych
e) Dopuszcza się możliwość umieszczenia na strojach logo ewentualnych sponsorów.
f) Zespoły zobowiązane są do przygotowania płyty CD z nagranym tylko jednym utworem do prezentacji, nazwą formacji, zespołu. w
formacie CD-audio. (zaleca się przygotowanie kopii zapasowej, np. w pliku komputerowym mp3 w możliwie najniższej prędkości)
g) O kolejności występów decyduje losowanie zespołów podczas akredytacji do turnieju.
h) Oceny prezentacji dokonywać będzie Komisja Sędziowska powołana przez organizatorów. Decyzja Komisji Sędziowskiej jest
ostateczna.
i) Podczas występu w strefie pokazu przebywają tylko i wyłącznie tancerze występujący w danej formacji
j) Ocenie podlegać będzie:


Choreografia (oryginalność tematu, stopień trudności dostosowany do możliwości tańczących, wykorzystanie parkietu, zmiana
tempa, itp.)



Technika taneczna (jakość form ruchów tanecznych, dynamika, pewność i zdecydowanie ich wykonania,).



Wrażenie artystyczne – show
Wdzięk, postawa, pewność siebie, prezencja, strój, makijaż, fryzura, wyraz twarzy; uśmiech, duch i zgranie zespołu. estetyczne
wejście i zejście z parkietu Itp.

k) dozwolone są wszystkie formy tańca poza tańcem towarzyskim.
3. Data Turnieju: 31.03.2019 r., godz. 10.00
4. Miejsce Turnieju: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Hala Sportowa, ul. Krasickiego 16 w Mosinie. – Nowe miejsce!
5. Organizatorami Turnieju są:
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
- Szkoła Podstawowa w Krośnie
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
- UKS Mosińska Jedynka
- Stowarzyszenie „Mosiński Sport”
6. Zgłoszenia odbywają się WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ do 25.03.2019 r. Formularz elektroniczny zamieszczony
jest na stronie www.osirmosina.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Limit zespołów na turniej wynosi 110 zespołów + 5 w gestii organizatora.
Rezygnajcę z udziału w turnieju należy zgłosić na adres e-mail: estera.wekwert@mosina.pl
Regulamin oraz link do zapisów są dostępne na stronie internetowej: www.osirmosina.pl, www.mosina.pl, www.sp1mosina.edu.pl ,
www.sp2mosina.edu.pl
W dniu turnieju każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości.
7. Wpisowe
- do dnia 15 marca 2019 r. wpisowe wynosi 20 zł od każdego uczestnika turnieju.
- od 16 marca do 25 marca 2019 r. wpisowe wynosi 30 zł od każdego uczestnika turnieju.
- Po 25 marca przyjęcie zespołu uzależnione jest od decyzji organizatora.
8. Zespoły przyjeżdżające ubezpieczają instytucje delegujące,
9. Nagrody
Organizator zapewnia dla uczestników nagrody w postaci medali, pucharów, statuetek, nagród indywidualnych oraz nagrody i
wyróżnienia specjalne w zależności od kategorii wiekowej.
W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana jedna nagroda GRAND PRIX w wysokości 500,00 zł.
10. Program zawodów
od 8.00 Przyjazd zespołów (akredytacja i losowanie kolejności startowej zostanie przedstawione w szczegółowym programie)
10.00 Otwarcie XVI Turnieju Formacji Tanecznych Mosina 2019
Szczegółowy program zostanie przedstawiony 26.03.2019 r. na stronie internetowej www.osirmosina.pl (uzależniony będzie od liczby
zgłoszonych zespołów)
11. Dodatkowe informacje:
 Przed zawodami należy wpłacić startowe w biurze zawodów
 Dla uczestników turnieju przewidziany jest drobny poczęstunek.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
13. Dyrektor XVI Turnieju Formacji Tanecznych Mosina 2019
Waldemar Demuth
61 8 132 903

