Regulamin
Cyklu zawodów sportu tanecznego Breaking

Poland Breaking Tour 2022
§ 1.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady organizacji zawodów tanecznych Poland Breaking Tour 2022
(dalej: PBT).
2. Organizatorem PBT jest Polska Federacja Tańca Ulicznego lub wyznaczony przez PFTU
operator (dalej: Organizator).
3. Uczestnikami PBT są solowi tancerze dyscypliny Breaking (dalej: Uczestnicy).
4. PBT jest turniejem ogólnopolskim dwuetapowym, składających się z czterech imprez
eliminacyjnych oraz imprezy finałowa o randze Mistrzostw Polski (MP) do której
zakwalifikowani zostaną zawodnicy i zawodniczki o największej liczbie punktów zdobytych
podczas imprez eliminacyjnych.
5. Lista i terminy zawodów z cyklu PBT:
I etap
1) 07-08.05.2022 Breaking School Battle/ Suchy Las k Poznania - eliminacje
2) 12.06.2022 - RU/ Piła - eliminacje
3) 24.09.2022 - Breaking Beast/ Łódź - eliminacje
4) 08.10. 2022 - Break Generation/ Katowice - eliminacje
II etap
5) 22.10.2022 Gorzów Funkowo/Gorzów Wlkp. - Finał / Mistrzostwa Polski (MP)
§ 2.
II. ZGŁOSZENIA I OPŁATY
1. Warunkiem udziału w PBT jest posiadanie licencji zawodniczej PFTU, którą można
uzyskać na stronie www.pftu.pl lub zakupienie jej w dniu zawodów oraz zgłoszenie się na
zawody w formie online lub w dniu zawodów.
2. Warunkiem udziału w PBT jest posiadanie obywatelstwa polskiego (Polski paszport,
dowód osobisty)
3. Rejestracja startowa na każdej z wymienionych 5 imprez sportowych na dwóch etapach
rywalizacji odbywa się wg zaleceń organizatora (forma online, forma fizyczna przed
zawodami)
4. Imię i nazwisko zawodnika breaking, jego pseudonim oraz informacje o członkostwie
wymagane są w chwili rejestracji na zawody
5. Opłaty:
a) Opłata za wykup licencji zawodniczej krajowej na wszystkie zawody organizowane,
współorganizowane lub patronowane przez PFTU w roku kalendarzowym 2022
wynosi:
- 60 PLN dla zawodników kategoriach wiekowych: 6-11 lat, 12-15 lat,
- 80 PLN dla zawodników kategorii wiekowej 16+
b) Opłata akredytacyjna na poszczególnych zawodach ustalana jest indywidualnie
przez Organizatora poszczególnych zawodów w ramach cyklu PBT i podana w
ramach pakietu informacyjnego.

§ 3.
III. UCZESTNICY
1.Kategorie wiekowe, płeć
1) Zawodnicy uczestniczą w PBT w 3 kategoriach wiekowych: 6-11 lat, 12-15 lat, 16+.
Kwalifikacja do odpowiedniej kategorii wiekowej wyznacza rok urodzenia.
2) Współzawodnictwo w PBT odbywa się z podziałem na płeć zawodników, oddzielnie
dla mężczyzn oraz oddzielnie kobiet
2. Ubiór zawodnika
1) Ubiór musi zawsze zakrywać intymne części ciała sportowca (tj. pośladki, krocze,
biodra, okolice linii bielizny i okolice biustu).
2) Używanie symboli religijnych jako dekoracji jest niedozwolone. Ta zasada nie
dotyczy biżuterii osobistej.
3) Dozwolone jest reklamowanie do trzech (3) sponsorów na stroju zawodnika breaking.
4) Przewodniczący Składu Sędziowskiego ma prawo zażądać od każdego zawodnika
usunięcia: elementów biżuterii dekoracyjnej, biżuterii osobistej czy dekoracji
nałożonej na element garderoby, jeśli takie elementy zostaną uznane za
niebezpieczne, obraźliwe lub niezgodne z niniejszymi postanowieniami.
5) Jeżeli zawodnik lub zespół breaking biorący udział w zawodach naruszy niniejsze
zasady ma dwie minuty na zmianę stroju na strój zgodny z przepisami PFTU. W
przeciwnym razie, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany z udziału w zawodach.

3. Kontrola antydopingowa
1) Wszyscy sportowcy mogą podlegać kontroli antydopingowej zgodnie z zaleceniami
m.in.: PZST, WDSF, PKOL, PAA
§ 4.
IV. SĘDZIOWANIE
1. Sędziowie o ile nie określono inaczej w niniejszym regulaminie w trakcie wszystkich
imprezy cyklu zawodów PBT będą korzystali z systemów oceniania: Threefold lub
Trivium, chyba że zarząd PFTU określi inaczej.
2. Sędziowie oceniający cykl zawodów PBT dobierani są głównie z certyfikowanych
sędziów breaking WDSF klasyfikowanych na podstawie osiągniętych kwalifikacji
sędziowskiej w systemach Threefold lub Trivium
3. Organizator wyraża zgodę na dopuszczenie warunkowo do sędziowania tylko
jednego sędziego w całej komisji, który nie posiada ukończonego szkolenia
systemów oceniania: Threefold lub Trivium lub jest w jego trakcie. Warunkuje się to
jednak dużym doświadczeniem sędziowskim kandydata oraz przejścia procedury
wprowadzającej do ww systemów oceniania, przeprowadzonej przez
przewodniczącego komisji sędziowskiej.
4. Aby zapobiec konfliktom interesów, żaden zawodnik breaking nie może starać się o
kwalifikacje sędziego o ile nie złoży oświadczenia o wycofaniu się z aktywnego
udziału w konkurencjach breaking w systemie sportowym w ramach zawodów
organizowanych przez PFTU.
5. Zawodnikom breaking nie wolno oceniać, kontrolować ani inwigilować żadnych
zawodów organizowanych przez PFTU.

6. Po złożeniu oświadczenia lub deklaracji o wycofaniu się (jako zawodnika Breaking)
do zarządu PFTU, można zostać zatwierdzonym przez Zarząd do sędziowania,
kontrolowania i nadzorowania zawodów.
§ 5.
V. ZAWODY ELIMINACYJNE
1.Poprzez zawody eliminacyjne rozumie się wymienione w § 1 zawody z dopiskiem
“eliminacje”.
2. Eliminacje rozpoczynają się w dniach 07-08.05.2022 podczas imprezy Breaking School
Battle.
3. Format zawodów:
1) Kwalifikacja uczestników do umieszczenia w drabince turniejowej na zasadzie „pokaż
i udowodnij”. Sędziowie ocenią wszystkie pokazy i wskażą na te, które zakwalifikują
się do drabinki konkursowej na podstawie ocenianych kryteriów.
2) Drabinka turniejowa utworzona będzie od 32 lub 16 miejsca. Zał. 1
3) W trakcie zawodów, zawodnicy breaking zmierzą się w bitwach, a zwycięzcy
awansują do następnej rundy w zawodach
4) Drabinka będzie rozwijać się w tempie zapewniającym wszystkim zawodnikom i
zespołom breaking minimum 10 minut odpoczynku od zakończenia ostatniej bitwy.
5) Konkurencją punktowaną jest bitwa 1v1 w 3 kategoriach wiekowych: 6-11 lat, 12-15
lat, 16+ oddzielnie rozgrywana dla mężczyzn i kobiet
6) Każda bitwa składa się z ustalonej liczby zdarzeń następujących według tej samej
sekwencji:
Jeden zawodnik breaking wykonuje set.
Następnie, jego przeciwnik odpowiada setem.
Te dwa sety składają się na rundę rywalizacji danych zawodników
Po zakończeniu wszystkich niezbędnych rund rywalizacji zwycięzca jest
wyłaniany na podstawie określonych kryteriów oceny.
7) Zawody 1 na 1 określane są jako zawody, w których zawodnicy breaking rywalizują
jeden na jednego. Rundy zawodników są oceniane w porównaniu ze sobą na
podstawie określonych kryteriów sędziowania.
8) Zawodnicy breaking mogą być także oceniani bądź klasyfikowani indywidualnie we
wstępnej rundzie kwalifikacyjnej do rozgrywek, podczas których rozpoczynają się
pojedynki jeden na jednego.
9) Grono sędziowskie ma wyłączne prawo oceniania bitew eliminacyjnych.
10) Rodzaj, długość i tempo muzyki odtwarzanej podczas każdej bitwy i eliminacji będą
ściśle monitorowane przez (DJ-a), zapewniając uczciwość wobec wszystkich
zawodników.
11) Maksymalna długość rundy zawodnika breaking wynosi od 90 do 120 sekund i
dotyczy wszystkich grup wiekowych. Maksymalna długość pojedynczego seta wynosi
od 45 do 60 sekund
12) Tempo muzyki może wahać się od 70 - do 140 taktów na minutę (BPM)
3. Ranking punktacyjny:
1) Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia rankingu punktacji dla
poszczególnych zawodników od wybranego przez siebie etapu zawodów

§ 6.
VI. ZAWODY Finałowe (MISTRZOSTWA POLSKI)
1. W turnieju finałowym biorą udział zawodnicy i zawodniczki w trzech kategoriach
wiekowych którzy uzyskali największą ilość punktów w swoich kategoriach podczas
zawodów eliminacyjnych (pierwszych 32 zawodników).
2. Zasady i reguły bitew w zawodach finałowych są takie same jak podczas zawodów
eliminacyjnych(§ 5).
3. Warunkiem kwalifikacji uczestnika do zawodów finałowych, poza wystarczającą
liczbą punktów, jest wzięcie udziału w co najmniej trzech z czterech zawodach
eliminacyjnych wymienionych w §1 pkt. 5.
4. Ranking punktacyjny:
1) Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia rankingu punktacji dla
zawodników
2) Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do drugiego etapu PBT
tylko pierwszych 32 zawodników i zawodniczki z najwyższym wynikiem we
wszystkich kat. wiekowych
3) Jeśli w rankingu punktacyjnym pojawią się remisy wśród zawodników, sędzia
główny dopuszczać będzie do udziału w drugim etapie na podstawie: udziału
w większej ilości eliminacji, punktacji wygranych pojedynczych setów w
bitwach, rozstrzygnięcia na podstawie dodatkowej bitwy.
§ 7.
VII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w PBT:
1) Uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają
się, a także zapewniają sobie wyżywienie;
2) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w obiekcie, w którym odbywa się PBT:
1) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów
BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywają
się zawody z cyklu PBT.;
2) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu imprezy cyklu PBT nie ukończyły 18. roku
życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem
oświatowym);
3) Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których
odbywa się PBT (w tym w szatniach, na zapleczach i w salach tanecznych);
4) Rejestrując się na PBT przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym
akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień,
potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz
oświadczają, że biorą udział w PBT na własną odpowiedzialność i w razie
poniesienia uszczerbku na zdrowiu, nie będą dochodzić odszkodowania od
Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z
prawem oświatowym), musi zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze
organizacyjnym PBT najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w PBT..
5) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów;

6) Na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy
uzyskać zgodę Organizatora;
7) Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie
trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby,
zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach PBT.
8) Ogłoszenie miejsc i przyznanie nagród nastąpi niezwłocznie po zakończeniu
finałowej bitwy
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
1) Wymiary parkietu: nie mniejsze niż 4 m x 4 m a nie większe niż 12 m × 12 m;
2) Każdy uczestnik ma jednakowe oświetlenie
3) Uczestnicy PBT wyrażają zgodę Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu:
prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z PBT w
jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. Instagram, YouTube, Facebook i inne).
5) Kopia regulaminu Poland Breaking Tour będzie dostępna podczas zawodów
§8
VIII. NAGRODY
1. Nagrodami w pierwszym etapie PBT będą: medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
2. Nagrodami w drugim etapie PBT będą:
a) Tytuł Mistrza Polski w dyscyplinie Breaking w roku 2022 w poszczególnych kat.
wiekowych,
b) Tytuł I vice Mistrza Polski w dyscyplinie Breaking w roku 2022 w poszczególnych
kat. wiekowych,
c) Tytuł II vice Mistrza Polski w dyscyplinie Breaking w roku 2022 w poszczególnych
kat. wiekowych,
d) Medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
§9
IX. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację PBT regulują:
1) Niniejszy Regulamin;
2) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
3) Regulamin imprezy masowej w ramach której będą odbywać się zawody
kwalifikacyjne i finał PBT.
4) Regulamin zawodów organizowanych przez PFTU
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin PBT będzie dostępny na stronie internetowej www.pftu.pl oraz w trakcie
trawnia zawodów u Organizatora
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie po uzgodnieniu z Zarządem
PFTU.
5. Nieznajomość regulaminu zawodów sportowych „Poland Breaking Tour” i jego
nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z
uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego
postanowień, pod rygorem wykluczenia z zawodów.

6. W sytuacjach spornych dotyczących regulaminu oraz organizacji zawodów PBT prosimy
kierować bezpośrednio do Zarządu PFTU. Wyjaśnienie ewentualnie zaistniałych sporów
będzie miał najwyższy priorytet.
§ 10
X. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów sportowych „Poland Breaking
Tour” jest Organizator.
2. Uczestnicy lub rodzice / opiekunowie prawni w imieniu uczestnika wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika przez
Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu
umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia zawodów sportowych oraz publicznego
ogłoszenia i wręczenia nagród. Przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.
3. Uczestnicy lub rodzice / opiekunowie prawni uczestnika zawodów sportowych w imieniu
uczestnika zawodów sportowych wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników
zawodów sportowych oraz na publiczne podanie danych osobowych uczestnika w postaci
imienia i nazwiska.

