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Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS. 

To najstarsza cykliczna impreza tańca nowoczesnego w Polsce. 

Po raz pierwszy Mistrzostwa odbędą się w gościnnej i przyjaznej Rawie Mazowieckiej, 

która znajduje się w centrum naszego kraju. 

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, będziemy gościć wyjątkowych 

tancerzy tańca nowoczesnego. 
 

XXVI OPEN POLISH CHAMPIONSHIPS 2022 

MISTRZOSTWA POLSKI PZTan w klasach sportowych 
oficjalne wydarzenie Polskiego Związku Tańca 

patronat: 

Starosta Rawski Józef Matysiak 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla 
 

ORGANIZATORZY 

 Klub Tańca Sportowego "Sport – Dance" 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

  Polski Związek Tańca 

 OSiR Rawa Mazowiecka 

 Artia Akademia Artystyczna 

 JAST ATan 
 

TERMIN MISTRZOSTW  11. (piątek) / 12. (sobota) / 13. (niedziela) listopada 2022 r. 
 

MIEJSCE: 

 Hala Sportowa MILENIUM w Rawie Mazowieckiej 

 ul. Kazimierza Wielkiego 28; 96 – 200 Rawa Mazowiecka 
 

CELE MISTRZOSTW 

Głównym celem XXVI OPC 2022 jest popularyzacja oraz propagowanie rozwoju tańca 

nowoczesnego jako alternatywnej formy spędzania czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

wyłonienie Mistrzów Open Polish Championships na 2022 rok, a także promocja Starostwa 

Rawskiego i Miasta Rawa Mazowiecka. 

Popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku. 

Powrót do rywalizacji w rzeczywistym świecie po okresie lockdown’u. 

Poszukiwanie nowych stylów i kierunków rozwoju tańca nowoczesnego. 

Możliwość zdobycia najwyższych klas w poszczególnych klasach kategoriach wiekowych. 
 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Skład Komisji Sędziowskiej będzie liczyć minimum trzy osoby. Do sędziowania w XXVI OMP 2022 

zaproszeni zostali licencjonowani sędziowie IDO i Polskiego Związku Tańca. 

Przy obliczaniu wyników finału stosowany jest autorski system PZTan. Finały w kategoriach open 

obliczane według skating system. 
 

KONKURENCJE TANECZNE 

Hip Hop      Caribbean Show (open  

Disco Dance      Latin Show (open) 

Jazz Dance      Show Dance (open)  

Modern and Contemporary    PAI (open) 

Acro Dance 

Bachata 

Merengue 

Salsa 
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MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA WYŻSZEJ KLASY BEZ NOMINACJI STARTUJĄC 
W MISTRZOSTWACH POLSKI PZTan w KLASACH SPORTOWYCH 

Podczas Mistrzostw Polski PZTan w klasach sportowych można uzyskać wyższą klasę sportową 
wg poniższego klucza.  

- rywalizacja od ¼ finału - cały finał 
- rywalizacja od ½ finału – zawodnicy z miejsc 1,2,3 
- finał 7 lub 8 osobowy – zawodnicy z miejsc 1, 2 
 - finał 5 lub 6 osobowy – zawodnik z miejsca 1 

Dodatkowo w konkurencjach z mniejszą liczbą osób niż 5 komisja sędziowska może przyznać dodatkowe 
przeklasyfikowania. 

 

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA NAJWYŻSZEJ KLASY SPORTOWEJ W DANEJ KATEGORII 
WIEKOWEJ TANCERZOM POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ PZTan NA SEZON 2022/2023, 

KTÓRZY STARTUJĄ W KATEGORIACH OPEN SOLO i DUETY. 

Poprzez rywalizację w kategoriach SOLO i DUETACH OPEN nastąpi nadanie wyższych klas tanecznych 
wg poniższego klucza. 

Solo dziewczęta  

• pierwsze sześć tancerek PZTan uzyskuje najwyższą klasę w danej kategorii wiekowej, jeżeli mieszczą 

się w półfinale, pod warunkiem, że były rozgrywane ćwierćfinały (minimum 24 zawodniczki); 

• jeżeli rozgrywany był tylko półfinał, to trzy pierwsze tancerki PZTan będące w finale uzyskują naj-

wyższą klasę w swojej kategorii wiekowej.  

Solo chłopcy / pary  

• uzyskując miejsca od pierwszego do trzeciego otrzymują klasę: w kategorii dzieci – kl. D, w kategorii 

juniorów – kl. B, a w kategorii dorośli – kl. A;  

• warunkiem uzyskania najwyższej klasy w swojej kategorii wiekowej jest przejście do następnej rundy 

na imprezie międzynarodowej: MŚ, ME.  

Zasady ogólne:  

• każdy tancerz startujący otrzymuje klasę E;  

• każdy tancerz startujący przechodzący rundę otrzymuje klasę D;  

• przewodniczący danego departamentu przesyła w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia do Zarządu 

PZTan protokół przeklasyfikowania. 
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11.11.2022 r. – piątek 
 

 

DISCO DANCE – solo i duety 

Klasy rekreacyjne: Debiut, Brąz, Srebro, Złoto 
Klasy sportowe: F; E; D; C; B; A; S – Mistrzostwa Polski PZTan w klasach 

HIP HOP – solo i duety 

Klasy rekreacyjne: Debiut, Brąz, Srebro, Złoto 
Klasy sportowe: F; E; D; C; B; A; S – Mistrzostwa Polski PZTan w klasach 

BACHATA – solo i duety 

Klasy rekreacyjne: Debiut, Brąz, Srebro, Złoto 
Klasy sportowe: F; E; D; C; B; A; S – Mistrzostwa Polski PZTan w klasach 

MERENGUE – solo i duety 

Klasy rekreacyjne: Debiut, Brąz, Srebro, Złoto 
Klasy sportowe: F; E; D; C; B; A; S – Mistrzostwa Polski PZTan w klasach 

SALSA – solo i duety 

Klasy rekreacyjne: Debiut, Brąz, Srebro, Złoto 
Klasy sportowe: F; E; D; C; B; A; S – Mistrzostwa Polski PZTan w klasach 

(w III Lidze tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednego zespołu) 

III Liga 3 i więcej osób 
Wszystkie style taneczne 

(w II Lidze tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednego zespołu w  Street i jednego zespołu w Art) 

II Liga – STREET 3 i więcej osób 
Wszystkie style taneczne Street (Hip Hop, Electric Boogie, Break Dance, Jumpstyle, Street Dance Show) 

II Liga – Art 3 i więcej osób 
Wszystkie style taneczne oprócz Street 

(w I Lidze tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednej grupy Street i jednej grupy Caribbean) 

I Liga Grupy 3 – 7 osób 
Street (Hip Hop, Electric Boogie, Break Dance, Jumpstyle) 

Caribbean (Salsa, Bachata, Merengue, Latin Style, Synchro Dance) 

(w I Lidze tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednej formacji Street, Caribbean) 

I Liga Formacje 8 i więcej osób 
Street (Hip Hop, Electric Boogie, Break Dance, Jumpstyle) 

Caribbean (Salsa, Bachata, Merengue, Latin Style, Synchro Dance) 

(w Ekstra Lidze / Open tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednej grupy w danej dyscyplinie 

Ekstra Liga / Open Grupy 3 – 7 osób 
Dyscypliny: Hip Hop, Disco Dance, Bachata, Salsa, Synchro Dance, Caribbean Show, Latin Show, Disco Show, 

Street Dance Show 

(w Ekstra Lidze / Open tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednej formacji w danej dyscyplinie 

Ekstra Liga / Open Formacje 8 i więcej osób 
Dyscypliny: Hip Hop, Disco Dance, Bachata, Salsa, Synchro Dance, Caribbean Show, Latin Show, Disco Show, 

Street Dance Show 
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12.11.2022 r. - sobota 
 

JAZZ DANCE – solo i duety 

Klasy rekreacyjne: Debiut, Brąz, Srebro, Złoto 
Klasy sportowe: F; E; D; C; B; A; S – Mistrzostwa Polski PZTan w klasach 

ACRO DANCE – solo 

Klasy rekreacyjne: Debiut, Brąz, Srebro, Złoto 
Klasy sportowe: F; E; D; C; B; A; S – Mistrzostwa Polski PZTan w klasach 

MODERN – solo i duety 

Klasy rekreacyjne: Debiut, Brąz, Srebro, Złoto 
Klasy sportowe: F; E; D; C; B; A; S – Mistrzostwa Polski PZTan w klasach 

(w III Lidze tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednego zespołu) 

III Liga 3 i więcej osób 
Wszystkie style taneczne 

(w II Lidze tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednego zespołu ART) 

II Liga – ART 3 i więcej osób 
ART (wszystkie style taneczne oprócz Street) 

(w I Lidze tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednej grupy ART. I jednej grupy Show) 

I Liga Grupy 3 – 7 osób 
ART (Jazz, Balet, Modern, Contemporary, Belly Dance, itd.) 

Show (Show Dance, Caribbean Show, Disco Show, Street Dance Show, Latin Show) 

(w I Lidze tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednej formacji ART. I jednej formacji Show) 

I Liga Formacje 8 i więcej osób 
ART (Jazz, Balet, Modern, Contemporary, Belly Dance, itd.) 

Show (Show Dance, Latin Show, itd.) 

(w Ekstra Lidze / Open tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednej grupy w danej dyscyplinie 

Ekstra Liga / Open Grupy 3 – 7 osób 
Dyscypliny: Jazz, Modern, Show Dance 

(w Ekstra Lidze / Open tancerz może być́ członkiem wyłącznie jednej grupy w danej dyscyplinie 

Ekstra Liga / Open Formacje 8 i więcej osób 
Dyscypliny: Jazz, Modern, Show Dance 

 

 

 

 

13.11.2022 r. – niedziela 
 

DISCO DANCE – solo i duety – open 

HIP HOP – solo i duety – open 

BACHATA – solo i duety – open 

MERENGUE – solo i duety – open 

SALSA – solo i duety – open 

PAI – solo – open 

JAZZ DANCE maksimum trzy rundy – solo i duety – open 

MODERN maksimum trzy rundy – solo i duety – open 

CARIBBEAN SHOW maksimum trzy rundy – solo i duety – open 

LATIN SHOW maksimum trzy rundy – solo i duety – open 

SHOW DANCE maksimum trzy rundy – solo i duety – open 
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KATEGORIE WIEKOWE 
 

Solo: Debiuty, Brąz, Srebro, Złoto i Open 

Duety: Debiuty, Brąz, Srebro, Złoto, F, E, D, C, B, A, S i Open 

Dzieci: Juniorzy: Dorośli: 

12 lat i młodsi /2010 i młodsi 13-16 lat/ 2009-2006 17 lat i starsi / 2005 i starsi 

Solo klasy sportowe: F, E, D, C, B, A, S 

Dzieci: Juniorzy: Dorośli: 

8 lat i młodsi / 2014 i młodsi 13-14 lat / 2009-2008 17 lat i starsi / 2005 i starsi 

9-10 lat / 2013-2012 15-16 lat / 2007-2006  

11-12 lat / 2011-2010   

Zespoły 

Dzieci: Juniorzy: Dorośli: 

8 lat i młodsi / 2014 i młodsi 

9-10 lat / 2013-2012 
11-12 lat / 2011-2010 

13-16 lat / 2009-2006 
17 lat i starsi / 2005 i starsi 

31 lat i starsi / 1991 I starsi 

 

O przynależności zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego zawodnika – z tolerancją 

do 1 osoby. 
 

CZAS PREZENTACJI I MUZYKA muzykę własną na pendrive należy dostarczyć do DJ w dniu 

imprezy (utwór powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem + numer startowy). 
 

W konkurencjach solo i duetów (klasy sportowe) rozgrywanych do muzyka organizatora od 

pierwszej rundy czas trwania rundy środkowej trwa 1 min. 30 sek. zgodnie z przepisami PZTan 

 – dotyczy to: Hip Hop, Salsa, Merengue, Bachata, Jazz Dance, Modern, Acro Dance. 

W Disco Dance czas trwania środkowej rundy wynosi 1 min. 15 sek. 
 

Performig Art Improvisation (PAI) czas prezentacji głównej wynosi 1 min.30 sek. 

Każda prezentacja tańczona jest do innej muzyki losowo wybieranej. 
 

Solo i duety OPEN (niedziela) 

muzyka własna: 

do półfinału włącznie – 1min. / short program 

finał – 1min.45sek.-2min.15sek. / maksimum 3 rundy 
 

muzyka organizatora 

według przepisów IDO 
 

Grupy Hip Hop, Disco Dance  do 2 min. (muzyka własna) 

Grupy Disco Dance 12 lat I młodsi  do 1min.30sek. (muzyka własna 

Pozostałe grupy    do 3 min. (muzyka własna) 

Formacje i zespoły    do 4 min. (muzyka własna) 
 

NAGRODY 
 

Klasy rekreacyjne – solo i duety: 

Debiuty   przypinka i dyplom dla każdego uczestnika 

Klasy Medalowe  medal i dyplom dla każdego uczestnika 
 

Klasy sportowe: 

Solo, duety   dyplomy i medale dla finalistów 
 

Zespoły II i III Liga   puchar i dyplom - dla wszystkich zespołów 
 

Grupy i Formacje I Liga puchar i dyplom - dla wszystkich zespołów, medale dla pierwszego miejsca 
 

Grupy i Formacje Ekstra Liga / Open puchar i dyplom - dla wszystkich zespołów, medale dla 1,2 i 3 miejsca. 
 

Certyfikat uczestnictwa dla każdego klubu. 
 

Podczas Mistrzostw wręczona zostanie w piątek i sobotę nagroda finansowa w wysokości 1.500 zł 

za GRAND PRIX Mistrzostw dla formacji, która otrzyma największą liczbę punktów od sędziów. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Wysłanie zgłoszenia online ( https://kluby.pztan.org ) oraz przesłanie potwierdzenia dokonania 

opłaty startowej na adres e-mail kts@sport-dance.pl w terminie do 05.11.2022 r. Organizator 

zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia wysłanego po ww. terminie. W przypadku przyjęcia 

zgłoszenia po terminie opłata startowa wzrasta dwukrotnie. 
 

Opłaty startowe 
 

open solo i duety    – 90* zł / osoba 

*cena promocyjna dla tancerzy posiadających licencję PZTan – 80 zł 
 

klasy rekreacyjne i sportowe – solo i duety – 60 zł / osoba 
 

zespoły (wszystkie ligi)   – 50* zł / osoba 

*cena promocyjna dla tancerzy posiadających licencję PZTan – 40 zł 
 

Potwierdzenie udziału w biurze Mistrzostw w dniu zawodów. 

Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym oraz przepisom BHP i PPOŻ 

Podporządkowanie się przepisom szczegółowym Mistrzostw. 
 

RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW 
 

XXVI Open Polish Championships 2022 odbędzie się w dniach 11.-12.-13. listopada 2022 roku. 
 

Dnia 10.11.2018 w godzinach 20.00-21.30 w biurze Mistrzostw na Hali Milenium w Rawie 

Mazowieckiej można dokonać rejestracji. Ponadto  
 

   08.00  otwarcie sali i biura Mistrzostw 

   08.15  próby parkietu 

   09.00 – 22.00 Open Poland Championships 2022 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

Zgłoszenia klubu i tancerzy online poprzez bazę PZTan na stronie https://kluby.pztan.org oraz 

przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty startowej na adres e-mail kts@sport-dance.pl w terminie 

do 05.11.2022. 

Wszelkich informacji w sprawie rejestracji w bazie udziela Wiceprezes PZTan Kamil Borecki 

tel. 660 691 520; adres e-mail: kb@pztan.org) 
 

Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia wysłanego po ww. terminie. 
 

W przypadku przyjęcia zgłoszenia po terminie opłata startowa wzrasta dwukrotnie. 
 

Opłatę startową należy przesłać na konto: 
 

Klub Tańca Sportowego SPORT – DANCE 

ul. Siemieńskiego 17/5; 50-228 Wrocław 

SANTANDER BP nr 08 1090 2503 0000 0001 4298 4023 

w tytule przelewu wpisujemy: XXVI OPC + nazwa klubu 

 

 

 

 

 

 

 

https://kluby.pztan.org/
mailto:kts@sport-dance.pl
https://kluby.pztan.org/
mailto:%20kts@sport-dance.pl
mailto:kb@pztan.org
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Potwierdzenie udziału w biurze Mistrzostw w dniu zawodów. 
 

Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym oraz przepisom BHP i Ppoż. 
 

Podporządkowanie się przepisom szczegółowym Mistrzostw. 
 

Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej 15 minut po 

ogłoszeniu wyników. Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej i Kierownika Organizacyjnego, po wpłaceniu opłaty (kaucji) w wys. 200 zł. 

W przypadku nieuznania protestu opłata nie podlega zwrotowi. 
 

Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu 

z organizatorami i Sędzią Głównym. Tego typu rozstrzygnięcia są̨ ostateczne podczas XXVI OPEN 

POLISH CHAMPIONSHIPS (OPC) 2022. 
 

Uczestnik ma prawo wycofać́ się̨ z udziału w Mistrzostwach na każdym etapie. W takim przypadku, 

jak również w przypadku niezakwalifikowania się̨ do dalszych rund, opłata startowa nie podlega 

zwrotowi. 
 

XXVI OPC 2022 zostały zatwierdzone przez PZTan i zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem. 
 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do tańczenia w obuwiu, które nie niszczy parkietu. 
 

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów  
 

Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 
 

Wymiary parkietu – min. 14 m x 12 m. 
 

Dokonanie zgłoszenia i udział w XXVI OPC 2022 równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze 

i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich 

prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez 

organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Mistrzostw. 
 

Wszelkie informacje dotyczące Mistrzostw udzielane są codziennie: 
 

w godz. 900 - 1500 

kom. +48 697 966 966 

e-mail: zbigniew.zasada@dance.pl 
 

1. Szczegółowy program startu udostępniony będzie 08.11.2022 r. 

2. Szatnie udostępnione będą na 1 godzinę przed występem. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Rzeczy wartościowe można zostawić 

w depozycie w sekretariacie zawodów. 

4. Ubezpieczenie  na koszt własny uczestnika. 

5. Wideofilmowanie dozwolone z miejsc dla publiczności wyłącznie do użytku prywatnego. 

6. Bilety w cenie: normalny na jeden dzień – 30 zł; ulgowy – 15 zł (dzieci, młodzież szkolna, studenci 

– po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, emeryci i renciści – po okazaniu dokumentu 

uprawniającego). 

7. Z Mistrzostw będzie realizowana transmisja on-line w cenie 30 zł / dzień / 1 urządzenie. 
 

 

Zapraszamy do Rawy Mazowieckiej 
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DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas XXVI Open Po-

land Championships 2022 jest Klub Tańca Sportowego Sport-Dance z siedzibą we Wrocła-

wiu, 50-228 Wrocław, ul. Siemieńskiego 17/5; NIP: 8951829742, REGON: 020034041 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji XXVI Open Poland Championships 

2022.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby uczestniczyć w imprezie podanie 

danych jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, 

na dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramo-

wego, itp. działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbęd-

ność do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. C) rozporządze-

nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od 

dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”). 

3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz przez 

okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także przez okres dokonania rozliczeń pu-

blicznoprawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w celach archiwalnych 

(np.: wyniki rywalizacji, listy startowe, itp.). 

4. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć przetwarzanie 

danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promo-

cyjnej i organizacyjnej. 

5. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich 

danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub sprostowania, żądania usunięcia danych 

osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to 

dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – 

(art. 6 ust. 1 lit. C) rozporządzenia RODO). 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest nie-

zgodne z obowiązującym rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych proszę kiero-

wać na adres e-mail: kts@sport-dance.pl 

mailto:kts@sport-dance.pl

