
PRZEPISY ROZGRYWANIA TURNIEJÓW W GRUPACH REKREACYJNYCH 
W OKRĘGU MAZOWIECKIM 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 

1. Rodzaje zawodów tanecznych  

Turnieje Rekreacji organizowane są na licencji Okręgu Mazowieckiego Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego w kategoriach Brąz, Srebro, Złoto. Regulowane są 
one przez Przepisy Rozgrywania Turniejów w Grupach Rekreacyjnych w Okręgu 
Mazowieckim Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 

2. Klasy taneczne w kategoriach wiekowych  

O przynależności do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z 
partnerów.  

• grupa do 7 lat - klasa Brąz Srebro, Złoto.  

• grupa 8 - 9 lat - klasa Brąz, Srebro, Złoto. 

• grupa 10 - 11 lat - klasa Brąz, Srebro, Złoto. 

• grupa 12 - 13 lat - klasa Srebro, Złoto.  
• grupa 14-15 lat - klasa Srebro, Złoto.  
• Grupa 16 + klasa Srebro, Złoto. 

3. Zasady organizowania zawodów tanecznych 

Zawody w klasach BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO muszą spełniać następujące warunki:  

3.1  Zgłoszenie zawodów najpóźniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem do 
Zarządu Okręgu Mazowieckiego. 

3.2  Po akceptacji przez Zarząd OM PTT dokonanie płatności na konto OM PTT 
za wpis do kalendarza imprez tj. 300zł plus za przekazanie praw do 
organizacji turnieju tj. 150 zł. 

3.3  Wyniki zawodów oblicza 1-osobowa Komisja Skrutacyjna, w przypadku 
podziału turnieju na dwa parkiety wyniki oblicza 2-osobowa Komisja 
Skrutacyjna. 

3.4  Typowania i oceny sędziowskie nie są upubliczniane. 
3.5  Wgląd do zapisów skrutinerskich zawodów ma wyłącznie Sędzia Główny 

turnieju. 
3.6  Skrutiner zobowiązany jest do przechowywania wyników turnieju do dnia 

rozgrywania kolejnego wydarzenia z cyklu rekreacji. 
3.7  Zawodnicy z klas BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO (pary mieszane, pary dziewczynek, 

solistki / soliści) korzystają ̨z bezpłatnych kart tancerza. 



3.8  Zabrania się ̨przeprowadzania dogrywek. 
3.9  W klasach Brąz, Srebro, Złoto rozgrywane są konkurencje dla par, w tym 

również pary jednopłciowe oraz soliści (dziewczynki i chłopcy). 
3.10 W kategoriach SREBRO, ZŁOTO składka członka zwyczajnego wynosi 

50zł/rok. W kategorii Brąz składka nie jest wymagana. 
3.11 Dopuszcza się łączenie kategorii wiekowych 12-13 i 14-15 w jedną 

kategorie 12-15. 
3.12 Dopuszcza się uczestnictwa par/solistów z innych okręgów pod 

warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu. 

4. Zasady zdobywania wyższych klas tanecznych 

4.1  Pary, Soliści biorący udział w pierwszych zawodach otrzymują ̨
automatycznie klasę ̨taneczną, w jakiej wystartowali.  

4.2  Trener Pary/Solisty decyduje o klasie tanecznej, od której para rozpoczyna 
swój udział rywalizacji oraz o zmianie klasy tanecznej.  

4.3  O przejściu pary do klasy sportowej decyduje Trener w dowolnym 
momencie lub Sędzia Główny. 

4.4  Zawodnik tańczący w najniższej klasie sportowej może wrócić do 
najwyższej klasy rekreacji (ZŁOTO) za zgodą ZOM PTT na wniosek Trenera. 
Nie dopuszcza się natomiast startu w rywalizacji rekreacji par klas 
sportowych w tym również H i G. 

5. Zasady sędziowania zawodów w grupach rekreacyjnych 

5.1  Zawody w kategoriach BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO ocenia komisja sędziowska, 
minimum pięcioosobowa z zastrzeżeniem, że sędzia główny musi posiadać 
uprawnienia sędziowskie PTT 1 kategorii zaś pozostali członkowie Komisji – 
uprawnienia minimum sędziego okręgowego. 

5.2  Sposób oceniania par w klasach BRĄZ, SREBRO i ZŁOTO.  

• rozgrywane są ̨tylko dwie rundy, analogicznie do występów par/solistów 
w klasie H: pokazowa i oceniana. Niezależnie od liczby par, pary tańczą ̨
dwa razy. 

• Wyniki niezależnie od przyjętej metody sędziowania podawane są na 
miejsca 1 i 2 zatem przyznawane są ̨wyłącznie medale złote i srebrne. 

 

  

 



6. Obowiązujące tańce 

Do 7 lat: 

• BRĄZ WA, CC, Polka 

• SREBRO WA, CC, Polka 

• ZŁOTO WA, CC, Polka  

8 - 9 lat: 

• BRĄZ WA, Q, CC, Polka  

• SREBRO WA, Q, CC, Polka  

• ZŁOTO WA, Q, CC, Polka  

10 - 11 lat: 

• BRĄZ WA, Q, CC, JV  

• SREBRO WA, Q, CC, JV  

• ZŁOTO WA, Q, CC, JV  

12 - 13 lat:  

• SREBRO WA, Q, CC, JV  

• ZŁOTO WA, Q, CC, JV  

14 - 15 lat: 

• SREBRO WA, Q, CC, JV  

• ZŁOTO WA, Q, CC, JV 

16+: 

• SREBRO WA, Q, CC, JV  

• ZŁOTO WA, Q, CC, JV 

7. Stroje taneczne 

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

7.1  Chłopcy 

Granatowe lub czarne spodnie, biała koszula możliwa muszka bądź krawat. 



7.2  Dziewczęta  

• Biała bluzka, trykotowa lub podkoszulek (T-shirt), spódniczka.  

• Prosta, jednokolorowa sukienka. 

• Błyszczące materiały oraz ozdoby (cekiny, dżety, kolorowe aplikacje, biżuteria 
itp.) są zabronione. 

 • Dopuszcza się ̨również strój według przepisów Sportowego Tańca 
Towarzyskiego PTT. 

7.3  Obuwie 

W grupach rekreacyjnych we wszystkich kategoriach wiekowych i klasach 
dopuszcza się buty inne niż taneczne, ale wyłącznie na płaskim obcasie.  

7.4  Fryzury 

Dla dziewczynek - włosy spięte lub związane. Włosy rozpuszczone są 
zabronione. Ozdoby we włosach są ̨zabronione.  

Dla chłopców - włosy krótkie lub związane w kucyk.  

7.5  Postanowienia końcowe 

Wszystkie punkty odnoszące się do strojów, obuwia, fryzury są tylko punktami 
informacyjnymi określającymi dress code obowiązujący podczas turnieju i 
konsekwencje ich nieprzestrzegania nie spowodują dyskwalifikacji lub 
niedopuszczenia do turnieju. 

8. Repertuar taneczny 

Repertuar taneczny określony w Załączniku nr 1 do niniejszych przepisów.  

9. Uwagi końcowe 

9.1 Sprawy sporne nie ujęte w niniejszych przepisach rozstrzyga Zarząd 
Okręgu Mazowieckiego PTT. 

9.2 Przepisy wchodzą ̨w życie z dniem podjęcia Uchwały przez ZOM PTT i 
publikacji Przepisów na stronie OM PTT.  

 


