FAFURIADA 2018
II TURNIEJ TAŃCÓW KURPIOWSKICH
6 października 2018 r. Łomża

FAFURIADA 2018
* Ogólnopolski Turniej Tańców Kurpiowskich *
* Kurpiowskie Warsztaty Plastyczne *
* Kurpiowskie Zajęcia Edukacyjne *
* Kurpiowskie Warsztaty Wokalne*
* Potańcówka Kurpiowska *
* Koncert grupy BURÓNKA *
REGULAMIN
TURNIEJU TAŃCÓW KURPIOWSKICH

I. Cele konkursu:
 popularyzacja tańców kurpiowskich
 ochrona dziedzictwa kulturowego regionu
 integracja środowiska tanecznego poprzez popularyzację tańców kurpiowskich
 upowszechnianie współczesnej i spontanicznej interpretacji folkloru kurpiowskiego
 utrwalanie zjawisk folkloru dziecięcego, młodzieżowego oraz dorosłych
 umożliwienie uczestnictwa w turnieju osobom nie posiadającym zaplecza
kostiumowego czy możliwości współpracy z kapelą
II. Organizator
 Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Horyzonty
 Projekt Artystyczny MEANDRY
III. Partnerzy
 Urząd Miejski w Łomży
 Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży
 Muzeum Północno-Mazowieckie im. Adama Chętnika w Łomży
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IV. Termin i miejsce
 6 października 2018 r. Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży,
ul. Wojska Polskiego
V. Kategorie wiekowe (obowiązujące tańce)
1. Szkoła podstawowa: I-III klasa – konik, olender
2. Szkoła podstawowa: IV-VI klasa – konik, olender
3. Szkoła podstawowa: VII i VIII klasa oraz szkoła gimnazjalna: III klasa – fafur,
stara baba
4. Szkoła ponadpodstawowa: I – IV klasa oraz szkoła ponadgimnazjalna: I – III klasa
- fafur, oberek, stara baba
5. 19-26 lat – fafur, oberek, powolniak
6. 27-40 lat – oberek powolniak,
7. 40 lat i więcej – okrąglak, powolniak
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje data urodzenia osoby starszej w parze.
Odpowiedzialność za właściwy przedział kategorii ponosi para i jej instruktor. W zależności
od ilości par odbędą się w danej kategorii eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finały.
VI. Kryteria ocen
Jury oceniające będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
 muzykalność
 styl i charakter tańca
 ogólny wyraz artystyczny
 technikę taneczną
 strój (od oryginału do stylizacji z elementami kurpiowskimi)
VII. Zasady sędziowania
 Komisja sędziowska składać się będzie z trzech sędziów oceniających. Sędziów
powołuje organizator konkursu.
 Turniej zostanie rozegrany w siedmiu kategoriach wiekowych przy minimum
2 zgłoszonych parach. W przypadku mniejszej ilości par organizatorzy zastrzegają
sobie prawo odwołania rywalizacji w tej kategorii i zaproponowanie chętnym
parom występu w charakterze pokazu podczas trwania turnieju.
 O ilości par startujących w danej rundzie ostatecznie decyduje sędzia główny
(nie więcej niż 6 par)
 W rundach eliminacyjnych (eliminacje, ćwierćfinały, półfinały) sędziowanie będzie
niejawne. W finale sędziowanie jawne na miejsca od 1-6 (w zależności od liczby par
w danej rundzie).
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VIII. Warunki prezentacji
 Tancerzom w trakcie turnieju towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Czas trwania
tańców ok. 2 min.
 Podczas turnieju obowiązuje zasada poruszania się w I kierunku tańca (przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara)
IX. Kostium
Uczestnicy turnieju występują w oryginalnym stroju, bądź w stylizacji nawiązującej do stroju
kurpiowskiego. Brak wymogów posiadania pełnego kostiumu kurpiowskiego.
X. Nagrody
 Nagrody przyznawane są we wszystkich kategoriach wiekowych za zajęcie
od I do III miejsca.
 Wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa w turnieju.
XI. Zgłoszenia
Osoby chcące wziąć udział w II Turnieju Tańców Kurpiowskich Fafuriada 2018 prosimy
o przesyłanie karty zgłoszenia do dnia 25 września 2018 r. na adres
meandry.lomza@gmail.com.
XII. Ustalenia końcowe
 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator turnieju.
 Koszty transportu oraz ubezpieczenia pokrywają uczestnicy turnieju.
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