
REGULAMIN 

 

XI Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańców Polskich 

„O Miecz Woja Drogita” 
Drohiczyn – 6-8 grudnia 2019 

 
 

ORGANIZATOR: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. J. I. Kraszewskiego 13, 17-312 Drohiczyn 

 
PATRONAT: 

Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, 
Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF® 

 
 

1. Termin turnieju  
6-8 grudnia 2019 r. Program konkursowy w całości zostanie zrealizowany 7 grudnia 2019 r. 
(sobota) 

 
2. Miejsce turnieju  

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 
Biuro organizacyjne j. w.  

 
3. Cel turnieju  

• ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego;  
• popularyzowanie polskich tańców narodowych;  
• nawiązanie do tradycji polskich tańców narodowych jako formy tańców towarzyskich;  
• ukazanie polskich tańców narodowych jako kreatywnej metody pracy z dzieckiem 

w procesie wychowania estetycznego;  
• stworzenie dzieciom i młodzieży nowej formy aktywnego spędzania wolnego czasu;  
• integracja środowiska dzieci młodzieży, oraz instruktorów pracujących z zespołami, 

klubami tańca lub innymi grupami twórczymi; 
• SZCZEGÓŁOWE  PUNKTY  REGULAMINU  SĄ  ZGODNE  ZE  WZORCEM 

http://www.taniecpolski.cioff.pl/…/rregula…/regulamin-ogolny   
 
4. WARUNKI TRUNIEJU 

a) Turniej rozgrywany jest zgodnie z zasadami przyjętymi przez Komisję ds. Tańców Polskich 
Polskiej Sekcji CIOFF®. 

b) Komisja sędziowska składać się będzie z sześciu sędziów (w tym sędziego głównego oraz 
sędziego skrutinera),  
 Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach: 

                I,  II, III, IV, V,VI, VII 
 

Kategoria I 7 – 9 lat [2012, 2011, 2010] /polka, krakowiak/ 
Kategoria II  10-12 lat [2009, 2008, 2007] /polka, krakowiak/ 
Kategoria III  13-15 lat  [2006, 2005, 2004]  /polka, krakowiak, oberek/ 

Kategoria IV  16-18 lat  [2003, 2002, 2001]  /krakowiak, oberek, kujawiak, 
mazur/  

Kategoria V 19-27 lat [2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 
1995, 1994, 1993] 

/krakowiak, oberek, kujawiak, 
mazur/ 

Kategoria VI 27 - 39 lat 
[1992 1991 1990 19891988 
1987 1986 1985 1984 1983 
1982 1981 1980] 

/oberek, kujawiak, mazur/ 

http://www.taniecpolski.cioff.pl/index.php/rregulaminy-turniejowe/regulamin-ogolny


Kategoria VII 40 lat i 
powyżej [1979] /kujawiak, mazur/ 

 
c) Pary przyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym zakresie;  
d) W kategoriach IV i V w klasie A finały rozpoczynają się prezentacją poszczególnych par: 

kat. IV – krakowiak, kat. V – mazur 
e) KATEGORIE WIEKOWE I REPERTUAR: 
f)  O przynależności do kategorii II, III, IV, V decyduje wiek osoby starszej w parze. 
g) Prawo startu w kategorii I mają pary, w których obie osoby mieszczą się w przedziale 

wiekowym 7-9 lat. 
h)  Prawo startu w kategorii VI mają pary, w których co najmniej jedna z osób mieści się w 

przedziale wiekowym 27-39 lat a druga osoba nie jest młodsza niż 19 lat; 
i)  Prawo startu w kategorii VII mają wyłącznie wykonawcy powyżej 40 roku życia. 
j)  Wiek tańczącego wyznacza rok urodzenia 
k) Odpowiedzialność za zaszeregowanie do właściwej kategorii ponosi para i jej 

instruktor. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zaszeregowaniu do właściwej 
kategorii, para zostanie zdyskwalifikowana. 

l) Pary nie posiadające książeczek startowych proszone są o wcześniejsze telefoniczne 
602 777 914 lub mailowe wima28@interia.pl  
 zgłoszenie tego faktu panu Markowi Wieremiejko; oraz przygotowanie właściwych 
zdjęć legitymacyjnych;  

 
Turniej rozpocznie się polonezem prosimy o zabranie flagi miasta bądź zespołu 

 
5. NAGRODY 

a) Wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa  
b) Parom finałowym organizatorzy przyznają dyplomy i upominki 
c) Zwycięska para w każdej kategorii otrzymuje statuetkę – Woja Drogita 
d) Instruktorzy otrzymują nagrody okolicznościowe;  
e) Zespoły reprezentowane przez zwycięskie pary w otrzymują NAGRODĘ GŁÓWNĄ 

kategorialną – Miecz Woja Drogita 
 
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie turnieju 
oraz ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem 
dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania, a także udzielają organizatorowi nieodpłatnego prawa do 
wykorzystania zapisów audiowizualnych ich artystycznych wykonań w trakcie turnieju. 
 
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor konkursu w porozumieniu z sędzią głównym. 
 
Pozostałe uregulowania wg regulaminów Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF 
 

 

ORGANIZATORZY 

mailto:wima28@interia.pl

	PATRONAT:

