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Regulamin III Ogólnopolskiego Turnieju  

Sportu Mażoretkowego Scarlet 

I. Postanowienia ogólne 

1. Termin i miejsce Turnieju 

10.06.2023 r. (sobota) 

Estrada plenerowa 

Park miejski przy ul. dr. Floriana Ogana, 44-190 Knurów (woj. śląskie) 

2. Cel Turnieju 

• popularyzacja sportu mażoretkowego; 

• konfrontacja umiejętności tanecznych; 

• wymiana doświadczeń między trenerami, choreografami, jak i uczestnikami turnieju; 

• popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród młodzieży; 

• promocja w środowisku sportowym miasta Knurów i województwa śląskiego, jako 

atrakcyjnego dla tancerzy, sportowców, dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Organizator i Kierownik Artystyczny Turnieju 

Organizatorem konkursu „III Ogólnopolski Turniej Sportu Mażoretkowego Scarlet”, 

zwanego dalej „Turniejem” jest Centrum Kultury w Knurowie przy ul. Niepodległości 26, 44-

190 Knurów zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”, gdzie Kierownikiem 

Artystycznym jest p. Marta Jabłońska. 

4. Fundator nagród 

Fundatorem nagród Turnieju jest Organizator. 

5. Kontakt 

Wszelkich informacji dotyczących Turnieju udzielamy pod nr tel. 505 967 466, bądź pod 

adresem mailowym: turniejscarlet@gmail.com  

mailto:turniejscarlet@gmail.com
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II. Warunki uczestnictwa w Turnieju 

1. Kogo zapraszamy? 

Do udziału w Turnieju zapraszamy zespoły mażoretkowe działające przy placówkach 

kulturalnych, oświatowych, sportowych i stowarzyszeniach. 

2. Zgłoszenia 

Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie komputerowo 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (w niezmienionym formacie) oraz wysłanie go za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: turniejscarlet@gmail.com z 

dopiskiem w tytule wiadomości „Turniej Scarlet 2023 nazwa zespołu ”. Zgłoszenia będą 

przyjmowane do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do dnia 23.05.2023 r. 

3. Wymagane dokumenty 

Każdy Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przywiezienia wypełnionej i podpisanej 

przez Uczestnika lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna prawnego 

Uczestnika Klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z 

oświadczeniem. W dniu Turnieju trener każdego zespołu przekazuje komplet 

uzupełnionych oświadczeń w punkcie informacyjnym. Brak kompletnych dokumentów 

może skutkować niedopuszczeniem do Turnieju. 

4. Wpłata akredytacji 

Wpłacenie akredytacji do dnia 31.05.2023 r. na konto bankowe: 

Getin Noble Bank SA 

Nr konta: 17 1560 0013 2000 3260 9000 0001 

Tytuł przelewu: Turniej Scarlet 2023 - nazwa zespołu 

Kwota akredytacji: 

• 250 zł za każdą prezentację formacji, 

• 100 zł za każdą prezentację miniformacji, 

• 70 zł za każdą prezentację duo/trio, 

• 50 zł za każdą prezentację solo. 

III. Muzyka 

Muzyka musi zostać dostarczona akustykowi na godzinę przed rozpoczęciem Turnieju 

na pendrive, gdzie utwory zapisane w .mp3 lub .wav są nazwane tylko numerycznie jak 

mailto:turniejscarlet@gmail.com
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na liście startowej Turnieju. Nr startowy – nazwa zespołu lub pierwsze litera imienia i 

nazwisko (w przypadku solo/duo) i nazwa zespołu 

Przykład: 

023 – A. Nowak. SCARLET (dla solo) lub 045 – SCARLET (w 

przypadku formacji)  

Każdy trener zobowiązany jest posiadać muzykę na zapasowym pendrivie. 

IV. Scena 

1. Zespoły muszą wykonać choreografię w opracowaniu scenicznym na scenie o 

wymiarach: 

Scena: 

• Szerokość 12 m 

• Głębokość 10 m 

• Wysokość 6 m 

 

2. Miejsce Turnieju to przestrzeń plenerowa na zadaszonej estradzie ulokowanej w 

parku miejskim. 

V. Rezygnacja z udziału w Turnieju 

Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 31.05.2023 r. Organizator zwróci kwotę wpłaconej 

akredytacji. Po tym terminie wpłata nie zostanie zwrócona. 

VI. Kategorie wiekowe 

Decydujący jest wiek osiągnięty w roku organizowania Turnieju. 

• Mini Kadetki do 6 lat 

• Kadetki od 7 do 11 lat 

• Juniorki od 12 do 14 lat 

• Seniorki od 15 lat i starsze* 

• Grand senior od 27 lat i starsze* 

Dopuszczalny jest udział w dużych formacjach starszych zawodników o jeden rok. 

• 8-12 zawodników, limit starszych = 2 
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• 13-17 zawodników, limit starszych = 3 

• 18-22 zawodników, limit starszych = 4 

• 23-25 zawodników, limit starszych = 5 

* Limit starszych zawodników nie dotyczy kategorii Seniorek i Grand Senior. 

VII. Kategorie liczebnościowe i czas występu 

1. Formacje - od 8 do 25 tancerek (czas występu 2:00-4:00 minut); 

2. Mini formacje - od 4 do 7 tancerek (czas występu 1:15-1:30 minut); 

3. Duo/trio - od 2 lub 3 tancerek (czas występu 1:15-1:30 minut); 

4. Solo - 1 tancerek (czas występu 1:15-1:30 minut). 

VIII. Kategorie taneczne 

1. Kategorie zgodne z regulaminem Związku Sportowego Mażoretek. 

* Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe i taneczne 

lub całkowitego usunięcia dyscypliny. 

IX. Ocena i nagrody 

1. W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca od I do VI. 

2. Nagrody będą przyznawane we wszystkich kategoriach tanecznych i 

odpowiadających im kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca od I do III.  

3. Kryterium Oceny: 

a) Umiejętności tancerzy, technika tańca i synchronizacja wykonania, 

b) Technika pracy z rekwizytem, 

c) Choreografia, 

d) Dobór repertuaru i jego spójność z dobranym utworem i kostiumem, 

e) Ogólny wyraz artystyczny. 

4. Ocena jury, w której skład mogą wchodzić specjaliści z różnych form tańca, nie jest 

jawna, a werdykt jest niepodważalny. 

5. Jury ma prawo do przyznania miejsc ex aequo. 

6. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w dniu Turnieju oraz w późniejszym czasie 

na stronie internetowej https://kulturalnyknurow.pl/turniejscarlet / oraz 

https://kulturalnyknurow.pl/turniejscarlet%20/
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facebookowych fanpage’ach Centrum Kultury w Knurowie (@CKwKnurowie) i 

Turnieju Sportu Mażoretkowego Scarlet (@TurniejSportuMazoretkowegoScarlet). 

X. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach związanych z 

organizacją, przebiegiem Turnieju oraz w celach promocyjnych. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnych lub innego 

dokumentu tożsamości. 

3. Uczestnik może reprezentować tylko jeden zespół. 

4. Trenerzy zobowiązani są do posiadania listy Uczestników wraz z ich rokiem 

urodzenia. 

5. Trenerzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych, za ich bezpieczeństwo 

w trakcie trwania Turnieju oraz za ewentualne straty materialne. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, dymów itp. 

7. Każdy zespół powinien mieć jednego opiekuna na 15 Uczestników Turnieju. 

8. Turniej odbędzie się z udziałem publiczności. 

9. Specjalnie dla uczestników Turnieju przygotowana będzie hala namiotowa pełniąca 

rolę garderoby w pobliżu sceny.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

Turnieju. 

11. Obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu na terenie organizowanego 

Turniej. 

12. Sprawy, które nie są ujęte regulaminem, a także jego interpretacja należą do 

organizatora. 

13. Organizator nie odpowiada za niedogodności związane z warunkami 

atmosferycznymi. W razie działania tzw. siły wyższej organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu Turnieju, a nawet do jego odwołania. 

 


