
,,II Ogólnopolski Turniej Taneczny Jumpstyle" 

MOK WOJKOWICE 

 

Data:  28 marzec 2020r. 

Godzina: 12:00 – 18:00 

 

PLANOWANA RAMÓWKA IMPREZY 

12:00 – Oficjalne rozpoczęcie / JURY-SHOW 
12:20 – Rozpoczęcie Ligi DUO 
13:30 – Liga DUO – ogłoszenie wyników / wręczenie nagród 
13:45 – Rozpoczęcie Ligi SOLO 
17:00 –  Liga SOLO – ogłoszenie wyników / wręczenie nagród 
17:30 –  Oficjalne zakończenie 

 
(w zależności od liczby uczestników -godzina zakończenia imprezy może się przesunąć) 

 

 

Ilość wymaganych układów dla ligi DUO): 

 Faza grupowa  – 1 

  Finały   – 1 
 

Ilość wymaganych solówek dla ligi SOLO (MEDIUM oraz PRO): 

  Eliminacje  – 2 

  Ćwierćfinał  – 1 

  Półfinał  – 2 

  Finał  – 2 

  3 miejsce  – 2  
 

 

PRZEBIEG TURNIEJU – LIGA DUO 

 

1. Turniej rozpoczynamy od zgromadzenia par, które wypełniły prawidłowo kartę 

zgłoszenia. 

a. Minimalna liczba wstępnych zgłoszeń do organizacji ligi DUO to 6 par. 

 

2. Jedna osoba z pary losuje numer, który będzie oznaczać kolejność wystąpienia pary w 

fazie grupowej. 

 

 

 



3. Po wylosowaniu numerów następuje faza grupowa. 

a. Każda z par prezentuje przygotowane wcześniej choreografie do podkładu 

muzycznego, który został wpisany na karcie zgłoszenia. 

b. W przypadku pomyłki podczas tańczenia choreografii, para może go powtórzyć 

TYLKO RAZ, co nie wpłynie na noty sędziowskie. 

c. Po każdej choreografii, sędziowie oceniają je w następujących kryteriach: 

i. Dynamika 

ii. Kreatywność 

iii. Rytmiczność 

iv. Synchronizacja 

 

4. Po zakończonej fazie grupowej, sędziowie udają się wraz z organizatorem do 

wyznaczonego pokoju w którym nastąpi podsumowanie wyników. 

a. Do finałów przechodzą najlepsze 4 pary. 

 

5. Po ogłoszeniu wyników rozpoczęta zostanie runda finałowa. 

a. Przebieg finałów wygląda tak samo jak faza grupowa, wyjątkiem jest 

prezentowana choreografia – musi być ona różna od tej prezentowanej we 

wcześniejszej fazie. Dotyczy to również muzyki. 

b. Kolejność prezentowania układów zależy od uzyskanego miejsca w fazie 

grupowej, tj. para, która zajęła 4 miejsce, będzie tańczyć jako pierwsza. Para, która 

zajęła 3 miejsce tańczy jako druga – analogicznie dwa pozostałe miejsca. 

 

6. Po rundzie finałowej następuje narada sędziów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie 

nagród dla zwycięzców. 

 

PRZEBIEG TURNIEJU – LIGA SOLO (MEDIUM oraz PRO) 

 

1. Liga solo zostaje rozpoczęta po wylosowaniu przez każdego uczestnika numeru, 

odpowiadającemu kolejność tańczenia w I oraz w II rundzie eliminacyjnej. 

a. Minimalna liczba uczestników do organizacji ligi SOLO to 16 osób. 

 

2. I Runda eliminacyjna.  

(przebiegi I rundy eliminacyjnej jest opisany niżej) 

 

3. Po zakończeniu pierwszej rundy eliminacyjnej następuje chwila przerwy w celu 

zapisania ocen przez sędziów, a następnie rozpoczęcie II Rundy eliminacyjnej, 

zachowując kolejność występów wedle wylosowanych numerów. 

(przebiegi II rundy eliminacyjnej jest opisany niżej) 

 

4. Zakończenie rund eliminacyjnych rozpoczyna dłuższą przerwę w której nastąpi 

zliczenie głosów oraz rozstawienie uczestników pomiędzy dwie sekcje, MEDIUM oraz 

PRO. 



a. PRO – Liga przeznaczona dla pierwszych 8 osób, które w wyniku rund 

eliminacyjnych osiągnęły największą ilość punktów. 

b. MEDIUM – Liga przeznaczona dla kolejnych 8 osób, które w wyniku rund 

eliminacyjnych znajdują się na następujących pozycjach: 8 – 16. 

(dokładny opis przydzielania miejsc w przypadku tej samej ilości punktów jest opisany niżej) 

 

5. Kiedy podział na sekcje będzie gotowy, zostaje rozpoczęta faza pucharowa, której walki 

będą odbywać się na zmianę w sekcjach. To znaczy: 

 

1/4 – MEDIUM 

1/4 – PRO 

1/2 – MEDIUM 

1/2  - PRO 

3 miejsce – MEDIUM 

3 miejsce – PRO  

FINAŁ – MEDIUM 

FINAŁ – PRO 

 

6. Po zakończonej fazie pucharowej, następuje dłuższa przerwa, aby wyłonić zwycięzców 

turnieju oraz przygotować nagrody do wręczenia. 

 

PRZEBIEG RUND ELIMINACYJNYCH 

 

1. Do eliminacji podchodzą tylko osoby, które z odpowiednim wyprzedzeniem 

wypełniły kartę zgłoszenia dla ligi SOLO. 

 

2. Brak ograniczeń wiekowych oraz innych kryteriów wykluczających udział osób w 

turnieju. 

 

3. Kolejność wystąpienia w rundach eliminacyjnych deklaruje wylosowany numerek 

przez zawodnika zaraz po przybyciu na miejsce turnieju.  

 

4. Równocześnie z losowaniem numerka, uczestnik wybiera numery muzyki, do 

których będzie tańczył w eliminacjach. 

a. Zawodnik w I rundzie eliminacyjnej ma możliwość zatańczenia do piosenki, 

którą wcześniej zadeklarował na karcie zgłoszenia. Po przybyciu na miejsce  

turnieju i przed jego rozpoczęciem, uczestnik ma obowiązek zgłosić się do 

obsługi technicznej wydarzenia, aby sprawdzić czy podkład muzyczny jest 

odpowiednio przygotowany. Powinien również, w przypadku jakichś 

problemów, posiadać piosenkę na przenośnym dysku, np. pendrive, aby 

przekazać ją obsłudze. 

i. Zadeklarowana piosenka  nie może zawierać treści ogólnie uznanych 

za obraźliwe, oraz musi być z gatunku muzycznego ,,hardstyle”. 

b. Jeśli zawodnik nie wybrał muzyki do I rundy eliminacyjnej, to wybiera numer 

piosenki do której będzie chciał zatańczyć. Numer ten musi być różny od 



piosenek wybranych przez innych uczestników. Nad poprawnością wyborów 

będą czuwać organizatorzy. 

c. W przypadku II rundy eliminacyjnej, uczestnik wybiera w taki sam sposób 

piosenkę jak w punkcie „b” powyżej. 

 

5. Przebieg rund eliminacyjnych: 

a. Rozpoczęcie rund eliminacyjnych oznacza rozpoczęcie turnieju w kategorii 

SOLO. 

b. Obie rundy eliminacyjne rozpoczyna zawodnik, który wylosował numer 1 

zaraz po przybyciu na miejsce turnieju. 

c. W momencie rozpoczęcia tańca przez zawodnika, od razu przygotowuję się 

zawodnik z kolejnym numerem. 

d. Runda eliminacyjna trwa aż do ostatniego zawodnika. 

e. Koniec rundy eliminacyjnej oznacza chwilową przerwę organizacyjną. 

6. Po zsumowaniu wyników, jeśli na którymś z miejsc przypada ta sama liczba 

punktów, sędziowie decydują o rozmieszczeniu zawodników na poszczególnych 

miejscach, co ma wpływ na podział do pucharów i ustawienie w fazie pucharowej. 

 

 

PRZEBIEG FAZY PUCHAROWEJ 

 

1. Faza pucharowa oznacza walki między zawodnikami, którzy zakwalifikowali się do 

poszczególnych pucharów – PRO i MEDIUM. 

a. Wygląd walk ma formę 1vs1 aż do samego końca turnieju. 

 

2. Każda walka 1 vs 1 odbywa się w wyznaczonym miejscu na sali, ograniczonym linią. 

a. Taniec odbywać się musi prostopadle do sędziów. 

b. Osoba nietańcząca znajduje się na rogu wyznaczonego miejsca aby nie 

przeszkadzać przeciwnikowi. 

 

3. Kolejność tańczenia oraz dobór muzyki. 

a. Zawodnicy grają w „papier, kamień, nożyce”, którego wynik decyduje o tym, 

iż osoba przegrana tańczy jako pierwsza, a osoba wygrana wybiera muzykę 

do której zawodnicy będą rywalizować. 

b. Tempo tańca jest różne (od 150 BPM do 165BPM) i zależy od wybranego 

numeru utworu przez zawodnika, bez podziału na możliwość wyboru 

szybkości piosenki, tj. szybkie / wolne. 

 

4. Wygląd drabinki turniejowej. 

a. Drabinka turniejowa rozpoczynać się będzie od ćwierćfinałów (tj. 1/4 . W 

pucharach PRO i MEDIUM będzie wyglądać tak samo. 

b. Osoba, która zdobyła pierwsze miejsce w eliminacjach, będzie walczyła z 

osobą, która zajęła ostatnie miejsce. Kolejno drugie miejsce będzie walczyło z 

przedostatnim. Wygląd fazy turniejowej 1/4: 

 

1 miejsce vs 8 miejsce 

2 miejsce vs 7 miejsce 



3 miejsce vs 6 miejsce 

4 miejsce vs 5 miejsce 

 

 

c. W przypadku pucharu MEDIUM – zajęte miejsca w rundach eliminacyjnych 

od 9 do 16 przybierają taką samą formę jak w punkcie „b”, czyli np. 9 miejsce 

to inaczej 1 miejsce, 10 miejsce to inaczej 2 miejsce, … 16 miejsce to inaczej 8 

miejsce. 

 

5. Sposób oceniania przez sędziów: 

a. Walki ćwierćfinałowe oraz półfinałowe. 

i. Sędziowie podczas walki prowadzą notatki, którymi mogą się 

sugerować podczas oceny. 

ii. Ocena polega na równoczesnym wskazaniu ręką na zawodnika, który 

okazał się w ich ocenie lepszym. W przypadku braku oddania głosu – 

sędzia krzyżuje ręce. 

iii. Dogrywka następuje wtedy, kiedy wynik sędziów skazuje na równość 

ocen pomiędzy zawodnikami.  
(sposób przeprowadzenia dogrywki jest opisany w dalszej części regulaminu) 

b. Walki finałowe (3 miejsce oraz finał) 

i. Sędziowie nie podnoszą rąk, nie wykonują żadnych gestów czy też 

ruchów, które mogą wskazywać na faworyta walki. 

ii. Po zakończeniu walk finałowych następuje narada sędziów, gdzie 

wspólnie po refleksji i wymianie swoich opinii podejmują decyzję o 

przyznaniu poszczególnych miejsc dla zawodników finałów. 

 

 

PRZEBIEG FAZY PUCHAROWEJ 

  

1. Dogrywka jest tylko wtedy, kiedy jasno zadecyduje o tym wynik sędziów. 

 

2. Dogrywka dogrywki oznacza, że walczący ze sobą zawodnicy nie będą ponownie od 

razu rywalizować, tylko ich walka zostanie przeniesiona na koniec aktualnie 

trwającej fazy. 

a. Jeśli jest to ostatnia walka fazy, to następuje 5 minutowa przerwa w celu 

regeneracji sił zawodników. 

b. Dogrywka ta może odbyć się wcześniej, jeśli oboje z zawodników wyrażą na 

to zgodę. 

 

3. Przebieg i wygląd dogrywki jest identyczny jak walki w fazie pucharowej. 


