
 

 

 

 

KWALIFIKACJE DO ICU WORLDS 2018 

 

R E G U L A M I N 

 

ORGANIZATOR :  

POLSKA FEDERACJA TAŃCA, 

POLSKIE STOWARZYSZENIE CHEERLEADERS, 

BUSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY, 

FUNDACJA PERFEKTA DANCE, 

PATRONAT  

BURMISTRZ MIASTA BUSKO-ZDRÓJ  WALDEMAR SIKORA 

 

TERMIN I MIEJSCE  

28.10.2017 

POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY  

W BUSKU-ZDROJU 

UL. KUSOCIŃSKIEGO 3, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ 

 

KIEROWNICTWO  ORGANIZACYJNE  

SYLWANA  MAZUR –PERFEKTA DANCE  

INFORMACJE TEL.: +48 508 407 425 

MARCIN PIRÓG –PERFEKTA DANCE 

INFORMACJE TEL.: +48 502 420 612  



1. ZGŁOSZENIE  

1.1. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zespoły/duety zrzeszone w 

Polskiej Federacji Tańca lub w Polskim Stowarzyszeniu Cheerleaders. 

1.2. Formalne zgłoszenie - do 20.10.2017 roku należy: 

- Dokonać stosownych opłat startowych określonych w regulaminie. 

- Zgłosić się poprzez bazę danych Polskiej Federacji Tańca. (Instrukcja 

obsługi bazy danych dla zespołów zrzeszonych i niezrzeszonych w PFT 

dostępna pod adresem: https://www.pft.org.pl/236,Baza_PFT.html ). 

- Na adres perfektacheercup@gmail.com wysłać: kartę zgłoszenia wraz z 

podpisaną przez trenera listą o braku przeciwwskazań do udziału w 

zawodach (załącznik 1), podkład muzyczny w formacie mp3 oraz 

potwierdzenie dokonania przelewu ( przyjmowane będą tylko kompletne 

zgłoszenia). 

1.3. Organizator będzie weryfikował zawodników na podstawie ważnego 

dokumentu tożsamości w dniu zawodów. 

 

2. OPŁATY STARTOWE 

2.1. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 35 zł od uczestnika za 

każdą konkurencję, w której startuje. 

2.2. Opłaty należy dokonać do dnia 20.10.2017 roku na rachunek: 

04 2030 0045 1110 0000 0399 7500 

Fundacja Perfekta Dance  

ul. Sandomierska 196, 25-329 Kielce 

  Z dopiskiem : „nazwa zespołu, dywizja, kategoria wiekowa, 

ICU Worlds 2018” 

 

2.3. W przypadku rezygnacji ze startu zespołu/duetu nie będzie zwracana 

opłata startowa. 

 

3. UBEZPIECZENIE ZESPOŁU/DUETU 

Uczestnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się na koszt własny lub 

instytucji delegującej. 



 

4. PRZEPISY  

4.1. Kwalifikacje do ICU Worlds 2018 zostaną rozegrane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ICU dla zespołów Junior oraz Senior. 

4.2. DYWIZJE 

a) JUNIOR: 

- Team Cheer : 

All Girl Advanced /Level4/ 

All Girl Elite /Level 5/ 

Coed Advanced /Level 4/ 

Coed Elite /Level 5/ 

- Team Performance Cheer: 

Team Cheer Hip Hop 

Team Cheer Freestyle Pom 

b) SENIOR 

- Team Cheer: 

All Girl Elite /Level 5/ 

All Girl Premier /Level 6/ 

Coed Elite /Level 5/ 

Coed Premier /Level 6/ 

ParaCheer Unified Advanced /Level 4, bez basket tossów, z 

ograniczeniami dla ParaCheer/ 

UWAGA: ParaCheer Team musi posiadać 25% lub więcej zawodników z dysfunkcjami. 

- Team Performance Cheer: 

Team Cheer Hip Hop 

Team Cheer Freestyle Pom 

Team Cheer Jazz 

ParaCheer Unified Team Cheer Hip Hop 

ParaCheer Unified Team Cheer Freestyle Pom 

UWAGA: ParaCheer Team musi posiadać 25% lub więcej zawodników z dysfunkcjami. 

- Team Performance Cheer Doubles: 

Double Team Cheer Hip Hop 

Double Team Cheer Freestyle Pom 



4.3. CZAS TRWANIA PREZENTACJI 

a) Team Cheer  

- część Cheer: może być na początku lub w środku prezentacji 

choreograficznej (nie na końcu): min. trzydzieści sekund (0:30), 

- czas pomiędzy częścią Cheer, a częścią muzyczną: max. dwadzieścia 

sekund (0:20), 

- część muzyczna: dwie minuty trzydzieści sekund (2:30). 

b) Team Performance Cheer  

- część muzyczna: dwie minuty trzydzieści sekund (2:30). 

c) Team Performance Cheer Doubles 

- część muzyczna: jedna minuta trzydzieści sekund (1:30). 

4.4. LICZEBNOŚĆ 

a) Team Cheer: min 16 - max 24 zawodników 

b) Team Performance Cheer (Cheer Hip Hop, Freestyle Pom, Para Cheer): 

min 16 - max 24 zawodników 

c) Team Performance Cheer (Cheer Jazz): min 18 - max 24 zawodników 

d) Team Performance Cheer Doubles: 2 zawodników 

4.5. WIEK ZAWODNIKÓW 

a) JUNIOR :  

- 12 – 16 lat w roku zawodów /czyli w 2018/ 

UWAGA: zawodnicy urodzeni między 1 Stycznia 2001 – 31 Grudnia 2006 będą 

kwalifikowali się do kategorii Junior na ICU JWC 2018. 

b) SENIOR :  

- Team ParaCheer, All Girl & Coed Elite, Performace Cheer & 

Performance Cheer Doubles : 14 lat i starsi 

- Team Cheer All Girl & Coed Premier : 15 lat i starsi 

4.6. PARKIET/MATA 

a) Team Performane Cheer /Teams i Doubles/: drewniany parkiet lub 

podłoga baletowa o wymiarach min12,8m x 12,8 m 

b) Team Cheer : mata cheer o wymiarach min 12,8 m x 16,5 m 

4.7. Szczegółowe przepisy dotyczące poszczególnych dywizji dostępne na : 

www.cheerunion.org 

 



5. REPREZENTACJA POLSKI NA ICU WORLDS 2018 

5.1. Zwycięzców zawodów wyłoni międzynarodowy panel sędziowski, w 

skład którego wejdą : 

- 3 sędziów zagranicznych oceniających  

- 2 sędziów polskich oceniających /po jednym z każdej organizacji/ 

- 2 sędziów skrutinerów /po jednym z każdej organizacji/ 

5.2. Zwycięski podmiot (zespół/duet) wpłaca w terminie do 14 dni od daty 

rozegrania zawodów do organizacji macierzystej zabezpieczenie w 

wysokości 1000 zł, by zarezerwować  miejsce w reprezentacji. Opłata jest 

bezzwrotna w przypadku rezygnacji. 

5.3. Zdobywcy 2 i 3 miejsca zgłaszają pisemnie chęć wyjazdu na ICU Worlds 

2018 w przypadku, gdy zwycięzca zrezygnuje. 

5.4. W momencie rezygnacji zwycięzcy w danej kategorii wiekowej i dywizji, 

nominację dostaje następny w kolejności podmiot, który jest zobowiązany 

wpłacić zabezpieczenie w wysokości 1000zł w terminie do 14 dni od 

otrzymania nominacji.  

 

6. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

6.1. Kolejność startowa będzie odwrotna do kolejności zgłoszeń. 

6.2. W trakcie zawodów działają: 

- Komisja Sędziowska, 

- Komisja Techniczna, 

- Komisja Skrutacyjna, 

- Biuro Organizacyjne Zawodów, 

- Służby medyczne, 

- Służby porządkowe. 

6.3. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie decyduje Sędzia 

Główny Turnieju. 

6.4. Wejście na teren hali możliwe jest wyłącznie na podstawie identyfikatora 

uczestnika, trenera, opiekuna, zaproszenia lub na podstawie ważnego 

biletu wstępu, które będą do kupienia w dniu zawodów, koszt biletu to 

kwota 20 zł. 



6.5. Podczas zawodów można fotografować i filmować bez żadnych 

akredytacji. 

6.6. Możliwe jest wykupienie obiadów, w tym celu należy skontaktować się z 

organizatorem: Marcin Piróg – tel. +48 502 420 612. 

 

7. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE. 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub 

zniszczenie rzeczy wniesionych na zawody, a ponadto nie odpowiadają za rzeczy 

pozostawione przez uczestników zawodów. 

2. Uczestnicy zawodów zobligowani są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień. 

4. Kluby oraz poszczególni zawodnicy mają prawo do wycofania się z rywalizacji 

na każdym etapie zawodów. 

5. W trakcie zawodów działać będzie: punkt medyczny, bufet, parking 

niestrzeżony, szatnie ogólnodostępne. 

6. Organizatorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami zawodów, ani nie ponoszą 

odpowiedzialności za ewentualne szkody (wypadki) w toku występów lub 

czynności przygotowawczych lub organizacyjnych. 

7. Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia - niedozwolone jest 

używanie „szpilek” i innego rodzaju obuwia, który może zniszczyć-zarysować 

podłoże.  

8. Podczas zawodów uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących na terenie obiektu, w 

którym odbywają się zawody. 

9. Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem bezwarunkowej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej zgody na rejestrację 

wszystkich prezentacji za wykorzystaniem urządzeń audio-video oraz na 

transmisje telewizyjne i internetowe tych prezentacji. 



10. Wykrycie jakichkolwiek niezgodności wiekowych zawodników skutkować 

będzie dyskwalifikacją w danej dyscyplinie i kategorii tanecznej. Wszyscy 

zawodnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu 

potwierdzającego wiek.  

8. KONTAKT 

Wszelkich informacji udziela :  

Z ramienia PFT p. Małgorzata Wrońska  tel. +48 887 782 420 

Z ramienia PSCh p. Anna Polatowska – Zegar tel. +48 501 661 683 

Sprawy organizacyjne Sylwana Mazur   tel. +48 508 407 425 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

(załącznik nr 1)   KARTA  ZGŁOSZENIA 

KWALIFIKACJE NA ICU WORLDS 2018 

  

ORGANIZACJA MACIERZYSTA: ..……………………………………..  

NAZWA ZESPOŁU: …………………………………………………..  

DYWIZJA:  ............................................................................................. 

KONKURENCJA: .................................................................................. 

KATEGORIA WIEKOWA: …………………………………………… 

TRENER: ............................................................................  

ADRES KORESPONDENCYJNY: 

..................................................................................................................  

TELEFON: ..........................................  E-MAIL: ............................................  

  

ZAWODNICY:  

Lp.  Imię i Nazwisko  Data urodzenia  

1      

2      

3      

4      



5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

  

ZAWODNICY REZERWOWI:  

1        

2        

3        

4        

5        

  

OPIEKUNOWIE 

1        

2        



3        

4        

5        

 

 

 

Jako trener:  

- oświadczam, że posiadam zgody rodziców wszystkich zgłoszonych 

zawodniczek/zawodników na udział w zawodach,  

- oświadczam, na podstawie indywidualnych badań lekarskich (ważnych 

książeczek zdrowia) lub oświadczeń rodziców (opiekunów), że stan zdrowia 

wszystkich zgłoszonych zawodniczek/zawodników pozwala im na udział w 

zawodach,  

- oświadczam, że zespół/duet posiada ubezpieczenie na czas trwania zawodów. 

  

                  

                          

 /data/                                 /podpis trenera/  

  

  

  

  




