
PRZEPISY ROZGRYWANIA TURNIEJÓW W GRUPACH 
REKREACYJNYCH  

W OKRĘGU MAZOWIECKIM  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 

 (załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu OM PTT nr 126/2016 z dnia 
28 kwietnia 2016 r.) 

 
 

1.  Rodzaje zawodów tanecznych:  
Turnieje według przepisów Okręgu Mazowieckiego PTT dla Grup Rekreacyjnych w klasach  BRĄZ, 
SREBRO, ZŁOTO. 
  

*dopuszcza się do udziału we współzawodnictwie turniejowym Okręgu Mazowieckiego PTT - w 
grupach  
rekreacyjnych zawodników posiadających klasy sportowe: H w kategorii SREBRO, G w 
kategorii ZŁOTO, zgodnie z obowiązującymi tańcami i repertuarem grup 
rekreacyjnych, bez możliwości przyznawania punktów PREMIUM.  

 

2.  Klasy taneczne w kategoriach wiekowych:  
 

 O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z partnerów,  
 a) grupa  do 7 lat    klasa   Brąz Srebro, Złoto  

 b) grupa   8 - 9  lat  klasa   Brąz, Srebro, Złoto  

 c) grupa   10-11 lat klasa   Brąz, Srebro, Złoto  

 d) grupa   12-13 lat klasa   Brąz, Srebro, Złoto  

  
 

3.  Zasady organizowania zawodów tanecznych:  
a)  Zawody w klasach BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO muszą spełniać następujące warunki:  
 zgłoszenie zawodów z 4-tygodniowym wyprzedzeniem do Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT, -    

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT na wniosek organizatora w ciągu 1 tygodnia wydaje decyzję  

(akceptację lub brak akceptacji),  
 wpłacenie na konto Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT kwoty 100 zł.,  
 o planowanych zawodach Organizator ma obowiązek powiadomić wszystkie szkoły tańca i kluby PTT 

w Okręgu najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem,  
 wyniki zawodów oblicza 1 osobowa Komisja Skrutacyjna,  
  wyniki zawodów nie mogą być upubliczniane na zawodach oraz w Internecie. 
b) Wgląd do zapisów skrutinerskich zawodów ma wyłącznie Sędzia Główny turnieju lub za jego zgodą 

trener pary, skrutinerzy nie wydają wyników w formie papierowej.  
c) Organizator zobowiązany jest do przekazania wyników przedstawicielowi Zarządu Okręgu 

Małopolskiego PTT.  
d) Zawodnicy z klas BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO (pary mieszane, pary dziewczynek, solistki/soliści) korzystają z 

bezpłatnych kart tancerza, mają prawo do bezpłatnej książeczki startowej po trzech startach w 
zawodach.  

e) Zabrania się przeprowadzania dogrywek.  
f)  Opłata startowa wynosi 15 zł od zawodnika.  
g) W klasach BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO osobno rozgrywana jest konkurencja dla par chłopiec-dziewczynka, 

dziewczynka-dziewczynka oraz konkurencja soliści/solistki. Dopuszcza się łączenie w jedną grupę 
wiekową i klasę taneczną par mieszanych i par złożonych z dwóch dziewczynek. W przypadku małej 
ilości zgłoszeń istnieje możliwość łączenia kategorii wiekowych tej samej klasy (dotyczy par oraz 
solistów/solistek),  

*łączone grupy wiekowe tańczą program grupy młodszej.  



 
 

4. Zasady obowiązujące pary klas  BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO  startujące w turniejach: 
  

KLASA Książeczka startowa Składka członka PTT  
20 zł 

Wpis do CBD   20 zł 

BRĄZ Karta  tancerza   

SREBRO Karta  tancerza/* 

książeczka 
TAK TAK 

ZŁOTO Karta  tancerza/* 

książeczka 
TAK TAK 

*tancerze, którzy posiadają już książeczkę startową, są rejestrowani na jej podstawie. 

   
 

5. Zasady zdobywania wyższych klas tanecznych: 
a) Pary taneczne biorące udział w pierwszych zawodach otrzymują automatycznie klasę taneczną, 

w jakiej wystartowały. 
b) Trener pary decyduje o klasie tanecznej, od której para rozpoczyna swój udział w niniejszej 

rywalizacji okręgowej oraz o zmianie klasy tanecznej. Dotyczy klas BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO. 
c) O przejściu pary do klasy sportowej decyduje Trener w dowolnym momencie. 
d) Przeklasyfikowanie par do klasy wyższej lub wejście w system PREMIUM ogłasza Sędzia Główny 

po ogłoszeniu wyników. Dotyczy tylko klas BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO. 
e) Zawodnik tańczący w najniższej klasie sportowej może wrócić do najwyższej klasy rekreacji 

(ZŁOTO) za zgodą ZOM PTT na wniosek Trenera. 
6.  Zasady sędziowania zawodów w grupach rekreacyjnych: 

a) Zawody w kategoriach BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO ocenia komisja sędziowska, minimum 
trzyosobowa, sędzia główny musi posiadać uprawnienia sędziowskie PTT. W przypadku 
pięcioosobowej komisji dopuszcza się do pracy trzech  
instruktorów. 

b) Sposób oceniania par:  
 
W klasie BRĄZ 
 
Rozgrywane są tylko dwie rundy: półfinałowa i finałowa. Pary, które nie zakwalifikują się do 
finału, tańczą powtórnie i zajmują miejsce drugie. Pary finałowe tańczą również drugi raz i 
zajmują miejsce pierwsze.  Wszystkie pary w tej kategorii otrzymują dyplomy oraz medale lub 
upominki. Niezależnie od ilości par, pary tańczą dwa razy.  

W klasie SREBRO 

Rozgrywane są tylko dwie rundy: półfinałowa i finałowa. Pary, które nie zakwalifikują się do 
finału, tańczą powtórnie i zajmują miejsce drugie. Pary finałowe tańczą również drugi raz i 
zajmują miejsce pierwsze. Wszystkie pary w tej kategorii otrzymują dyplomy oraz medale lub 
upominki. Niezależnie od ilości par, pary tańczą dwa razy. 

W klasie ZŁOTO 

Rozgrywane są maksymalnie trzy rundy: eliminacyjna, półfinałowa, finałowa. Pary, które nie 
zakwalifikują się do półfinału, tańczą powtórnie i zajmują miejsce trzecie. Pozostałe pary tańczą 
również drugi raz. Sędziowie typują pary do finału. Pary, które nie dostały się do finału, zajmują 
miejsce drugie. Pary finałowe zajmują miejsce pierwsze. Wszystkie pary w tej kategorii 
otrzymują dyplomy i medale lub upominki. Niezależnie od ilości par, pary tańczą dwa razy. W 
przypadku małej ilości par, finaliści muszą być podzieleni na miejsca minimum pierwsze i  
drugie (w przypadku 6 - 7 par finałowych zaleca się podział na miejsca pierwsze, drugie i trzecie). 



 
 

7. Obowiązujące tańce: 
Kategoria wiekowa Klasa Tańce 
Do 7 lat BRĄZ WA, RR, Polka 

SREBRO WA, S, RR, Polka 
ZŁOTO WA, CC, S, RR, Polka 

8-9 lat BRĄZ WA, RR, Polka 
SREBRO WA, S, RR, Polka 
ZŁOTO WA, Q, CC, S, RR, Polka 

10-11 BRĄZ WA, S,  CC, Polka 
SREBRO WA, S, CC, JV, Polka 
ZŁOTO WA, WV, Q, CC, S, JV 

12-13 BRĄZ WA, Q, CC, S, Polka 
SREBRO WA, Q, CC,S, JV, Polka 
ZŁOTO WA, WW, Q, CCC, S, JV 

  
8. Stroje taneczne: 

W klasach BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO we wszystkich kategoriach wiekowych: 
Chłopcy: 

 granatowe lub czarne spodnie, biała koszula, czarna muszka lub czarny krawat 
Dziewczęta: 

 biała bluzka, trykotowa lub podkoszulek (T-shirt), czarna lub granatowa spódnica. 
Dopuszcza się spódnicę dowolnego koloru 

 prosta, jednokolorowa sukienka (niekoniecznie turniejowa, może być wizytowa) z rękawami 
lub na szerokich ramiączkach (bez rękawów), 

 błyszczące materiały oraz ozdoby (cekiny, dżety, kolorowe aplikacje itp.) są zabronione! 
 dopuszcza się również strój według przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego PTT dla 

GRUPY I (dzieci najmłodsze, dzieci młodsze, dzieci starsze). 
 
Obuwie: 
W grupach rekreacyjnych we wszystkich kategoriach wiekowych i klasach dopuszcza się buty 
inne niż taneczne - na płaskim obcasie. 
 
Fryzury: 
Dla dziewczynek - włosy spięte lub związane . Włosy rozpuszczone są zabronione. Ozdoby we 
włosach są zabronione. 

Dla chłopców - włosy krótkie lub związane w kucyk. 
9. Repertuar taneczny: 

Repertuar taneczny określony w Załączniku nr 1 do niniejszych przepisów. 
 

10. Uwagi końcowe: 
 Sprawy sporne nie określone niniejszymi przepisami rozstrzyga Zarząd Okręgu 

Mazowieckiego PTT. 

 Przepisy wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały przez ZOM PTT i publikacji Przepisów 

na stronie taniec.mazowsze.pl 

 
 


