
ZAPROSZENIE 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu zaprasza na 
III Otwarty Maraton Rock’and’Rolla o Puchar Zawiercia 

 
1. Data turnieju: niedziela 02.05.2010r. godz. 18 00 
2. Miejsce turnieju: Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 10. 
3. Organizator turnieju: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. 
4. Regulamin turnieju: 

 Turniej rozgrywany jest w formie OPEN 
 Pary tańczą NON-STOP 60 minut 
 Każda para ma prawo do 3 minutowej przerwy pomiędzy 30-50 minutą. 

5. Pary klasyfikowane według następujących kryteriów: 
 Tańczenie zgodnie z rytmem muzyki 
 Styl i choreografia tańca nawiązująca do lat 50-60 
 Strój, kondycja i technika wykonywania figur 

6. Pary nie spełniające w/w kryteriów będą eliminowane z parkietu od 20 minuty. 
7. Turniej sędziuje 5 sędziów, a ich decyzja jest ostateczna: 

 Pary eliminowane są z parkietu większością głosów 3 z 5 sędziów 
 Pary, które pozostaną do końca oceniane są jawnie na miejscu 

8. Program turnieju: 
 Rejestracja par od godz. 15 30 do godz. 17 00  
 Parkiet dla potrzeb prób dostępny od godz. 16 00 do godz. 17 15 
 Odprawa par o godz. 17 20 parkiet turniejowy  
 Odprawa sędziów i trenerów o godz. 17 30 pokój sędziów 
 Rozpoczęcie maratonu o godz. 18 00 
 Zakończenie turnieju i rozdanie nagród o godz. 19 00 

9. Organizator przewiduje następujące nagrody: 
I miejsce – 1 000,00 zł. 
II miejsce –   700,00 zł. 
III miejsce –  500,00 zł. 

10.  Organizator zapewnia: 
 Punkt medyczny działający w czasie imprezy 
 Napoje chłodzące – woda mineralna 
 Istnieje możliwość rezerwacji noclegów na koszt uczestników 

Hotel OSiR pod numerem tel. 32/67-223-32 
orientacyjne ceny pokoi: 
2 osobowy z łazienką  112,00 zł. 
2 osobowy z umywalką    74,00 zł. 
2 osobowy bez łazienki    60,00 zł. 
3 osobowy     84,00 zł. 
4 osobowy   106,00 zł.  
Ilość miejsc w hotelu jest ograniczona. 

11.  Zgłoszenia par w terminie do dnia 14.04.2010 r. prosimy kierować na adres mailowy: 
osir@osir.net.pl  
lub tel: 32/67-243-37 
fax: 32/67-243-37 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w regulaminie. 
13.  Organizator nie zwraca kosztów przejazdu. 
 
 

Serdecznie 
Państwa Zapraszamy 

Organizator 


