UCHWAŁY ZG PTT, mailowe: styczeń, luty, marzec, kwiecień

(Nr 14-25/2012)

Uchwała ZG PTT Nr 14/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r.
„ZG PTT zatwierdza Komisje Sędziowskie (sędziowie punktujący zagraniczni) na Mistrzostwa Polski PTT i
FTS 2012 w składach:
MP w tańcach standardowych – Nowa Ruda, 11-12 lutego 2012 r.
Alberto Pregnolato
Włochy
Greg Smith
Holandia
Nina Salgale
Łotwa
Martin Odstrcil/Petr Odstrcil/Lubos Novotny Czechy (opcjonalnie)
MP w tańcach latynoamerykańskich – Bydgoszcz, 25-26 lutego 2012 r.
Benedetto Capraro
Włochy
Bo Loft Jensen
Dania
Guy Rosen
Luksemburg
Stefan Horvath
Słowacja
MP w 10 tańcach – Łomianki, 10-11 marca 2012 r.
Gavrila Mircea
Rumunia
Virginius Visockas
Litwa
Marc Couderc
Francja
Sven Traut
Niemcy
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-19

p-0

w-0

brak odp – (AB, MT, GP, MKH)

Uchwała ZG PTT Nr 15/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r.
„ZG PTT postanawia przyjąć system skrutinerski na PDA serbskiego producenta – firma Mastersoft, jako drugi
obowiązujący na turniejach PTT w Polsce.
System będzie obowiązywać od dnia 25.02.2012 r. – MP PTT i FTS w LA w Bydgoszczy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-16

p-0

w-2 (JO, WW)

brak odp – (AB, ISŁ, MT, GP, MKH)

WSTRZYMANA
Uchwała ZG PTT Nr 16/2012 z dnia 29 stycznia 2012 r.
„ZG PTT zatwierdza zmianę terminu rozegrania turnieju CALISIA OPEN – WDSF INTERNATIONAL OPEN
STANDARD i GPP Młodzież Latin z 19 maja 2012 r. na 26 maja 2012 r. organizowanego w Kaliszu przez
SPORT DANCE Wrocław.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie wstrzymane (uchwała zastąpiona Uchwałą ZG PTT Nr 24/2012)

Uchwała ZG PTT Nr 17/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.
„ZG PTT zatwierdza zmianę w "Zasadach nominowania par na turnieje mistrzowskie i pucharowe WDSF"
przez dodanie punktu 5. w Uchwale ZG PTT Nr 14/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.
5. Nominacje na turnieje mistrzowskie i pucharowe WDSF są przyznawane parom, na które nie nałożono sankcji
z tytułu naruszenia Przepisów WDSF – WDSF Athletes’ Code of Conduct and Standards of Ethics (Kodeks
Etyczny Zawodnika) w szczególności artykułu 3. Zasady zachowań (Rules of Conduct).
Zasady nominowania par na turnieje mistrzowskie i pucharowe WDSF
1. Typowanie 2 par na Mistrzostwa Świata i Europy rozgrywanych w stylach tanecznych odbywa się wg
kolejności wyników Mistrzostw Polski.

1

Na Mistrzostwa Świata nominowani są Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski.
Na Mistrzostwa Europy nominowani są Mistrzowie i Drudzy Wicemistrzowie Polski.
Zasady obowiązują we wszystkich kategoriach wiekowych w stylach tanecznych.
2. Typowanie par na: Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Unii Europejskiej i Mistrzostwa Europy
Środkowej rozgrywanych w stylach tanecznych, odbywa się wg kolejności miejsc zajmowanych na liście
rankingu GPP na koniec miesiąca poprzedzającego termin zgłoszeń. Para może być wytypowana na ww.
turnieje jeden raz w roku na jeden wyjazd.
3. Typowanie par na turnieje mistrzowskie i pucharowe WDSF w 10 Tańcach odbywa się wg zasad:
Kategoria Dorośli
· Mistrzostwa Świata w 10 T - Mistrzowie Polski w 10 T
· Mistrzostwa Europy w 10 T - Mistrzowie Polski w 10 T
· Puchar Świata w 10 T - Wicemistrzowie Polski w 10 T
· Puchar Europy w 10 T - Drudzy Wicemistrzowie w 10 T
· Mistrzostwa Unii Europejskiej w 10 T - Wicemistrzowie Polski w 10 T
· Mistrzostwa Europy Środkowej w 10 T - Drudzy Wicemistrzowie Polski w 10 T
Uwaga: Turnieje WDSF subkontynentalne (Mistrzostwa Unii Europejskiej i Mistrzostwa Europy Środkowej) nie
są rozgrywane wg Kalendarza WDSF corocznie.
Kategoria Młodzież
· Mistrzostwa Świata Młodzieży w 10 T - Mistrzowie Polski w 10 T
· Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 T - Wicemistrzowie Polski w 10 T
Kategoria Juniorzy II
· Mistrzostwa Świata Juniorzy II w 10 T - Mistrzowie Polski w 10 T
Kategoria Seniorzy
· Mistrzostwa Świata Seniorzy w 10 T - Mistrzowie Polski w 10 T
Jeżeli istnieje możliwość nominowania większej ilości par niż jedna (wg ustaleń WDSF), to typowana jest
kolejna
para zgodnie z zajętymi miejscami na Mistrzostwach Polski licząc od Mistrzów Polski.
4. Dofinansowanie par na turnieje mistrzowskie i pucharowe WDSF oraz na inne prestiżowe turnieje taneczne
WDSF ustala Prezydium ZG PTT.
5. Nominacje na turnieje mistrzowskie i pucharowe WDSF są przyznawane parom, na które nie nałożono sankcji
z tytułu naruszenia Przepisów WDSF – WDSF Athletes’ Code of Conduct and Standards of Ethics (Kodeks
Etyczny Zawodnika) w szczególności artykułu 3. Zasady zachowań (Rules of Conduct).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-17

p-0

w-0

brak odp – (AB, JO, MS, MT, GP, AGO)

Uchwała ZG PTT Nr 18/2012 z dnia 16 lutego 2012 r.
NIEPRZEGŁOSOWANA
„ZG PTT wprowadza zmianę Dwustopniowego Systemu Rozgrywania Mistrzostw Polski PTT i FTS poprzez
wprowadzenie do systemu dodatkowego turnieju kwalifikacyjnego dostępnego dla wszystkich par, które nie
uzyskały kwalifikacji zgodnie z funkcjonującymi czterema kryteriami.
ZG PTT określa również warunki rozegrania dodatkowego turnieju kwalifikacyjnego do MP PTT i FTS:
1.
Turniej będzie rozegrany w dniu MP PTT i FTS danej kategorii w godzinach poprzedzających termin
rozgrywanie części głównej Mistrzostw.
2.
W turnieju mogą wziąć udział wszystkie pary zarejestrowane w CBD PTT, które mają dokonane opłaty
na dany rok zgodnie z cennikiem PTT oraz spełniają wszelkie inne wymogi regulaminowe dopuszczające
zawodników do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym PTT.
3.
Do turnieju zostaną dopuszczone wszystkie pary, która zostaną zgłoszone przez członków wspierających
nie później niż 4 dni przed datą rozegrania Mistrzostw.
4.
Turniej kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:
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-

rozegrana zostanie jedna runda kwalifikacyjna bez względu na ilość zgłoszonych par;
sędziowie wytypują maksymalnie 6 par do części głównej Mistrzostw;
w przypadku zgłoszenia mniejszej ilości par niż 12 wytypowanych zostanie nie więcej niż 50% pary;
w przypadku remisu na ostatnim miejscu premiowanym kwalifikuje się wszystkie remisujące pary
bez przeprowadzania dogrywek.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-8

p-12 (AC, MS, DG, JO, MR, DB, PdP, MT, AZ, RW, MC, AGR)
brak odpowiedzi- (AB, ISŁ, GP)

w-0

Uchwała ZG PTT Nr 19/2012 z dnia 1 marca 2012 r.
„ZG PTT zatwierdza zmianę terminu rozegrania Finałowego Turnieju GPP w tańcach standardowych i
latynoamerykańskich z 8-9 grudnia 2012 r. na 15-16 grudnia 2012 r. organizowanego w Warszawie przez SSKS
AD-ASTRA.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-19

p-0

w-0

brak odp – (AB, JO, AGo, MC)

Uchwała ZG PTT Nr 20/2012 z dnia 8 marca 2012 r.
„ZG PTT ustala zwrot kosztów podróży z tytułu uczestnictwa w zebraniach i innych wyjazdach służbowych dla
członków organów statutowych PTT oraz zaproszonych gości i członków honorowych w wysokości 0,70 zł/km,
rozliczany wg ilości faktycznie przejechanych kilometrów (miejsce zamieszkania – miejsce spotkania) oraz wg
wysokości opłaty za autostrady i drogi szybkiego ruchu, na podstawie złożonego oświadczenia, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Uczestnicy posiedzeń Prezydium ZG PTT (nie pokrywających się z terminami posiedzeń ZG PTT),
zaproszeni gości, członkowie honorowi otrzymują zwrot kosztów ze środków, będących w dyspozycji
Zarządu Głównego PTT.
2. Uczestnicy posiedzeń ZG PTT, GKR, GSK:
a) Prezesi Okręgów otrzymują zwroty kosztów ze środków będących w dyspozycji Okręgów.
b) Pozostali członkowie Zarządu, Członkowie GSK, GKR, zaproszeni goście, członkowie
honorowi otrzymują zwrot kosztów ze środków, będących w dyspozycji Zarządu Głównego PTT.
3. Członkowie Zarządu oraz osoby pełniące funkcje w Komisjach ZG PTT delegowani w celu
omówienia spraw związanych z działalnością PTT otrzymują zwrot kosztów ze środków będących w
dyspozycji Zarządu Głównego.
4. Delegaci na Walny Zjazd PTT otrzymują zwrot kosztów dojazdów ze środków będących w dyspozycji
Okręgów.
5. Członkowie władz statutowych Okręgów PTT, uczestniczących w zebraniach Okręgów otrzymują
zwrot kosztów dojazdów ze środków będących w dyspozycji Okręgów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl. Jednocześnie traci moc Uchwała ZG PTT Nr 49/2010 z dnia 9 lipca 2010 r.”
Zał. Nr 1
…………………………………………
(imię i nazwisko)

Data ………………………………

Oświadczenie
Oświadczam, że w dniu ……………… brałam / brałem udział w posiedzeniu
…………………………………………………………………………………………………
Koszty z tytułu przejazdu kształtują się następująco:
Przejazd samochodem
z miejsca zamieszkania …………………. do miejsca narady ………………………..
liczba km x 2 = ……………. stawka za km …………………. razem ……………… zł
opłata autostrady na trasie ……………………………………………………………….
wjazd/wyjazd ……… zł x 2 = ………… zł.
Koszty ogółem: …………………………. zł.
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Proszę o przekazanie należności na konto
nr ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Zatwierdzam do wypłaty
…..………………………………………..
data/podpis
Głosowanie: za-14

p-0

w-0

brak odp - (AB, AC, ISŁ, MT, GP, WW, AGa, KK, MC)

Uchwała ZG PTT Nr 21/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
„ZG PTT zatwierdza zmianę w Przepisach Sędziowskich przez dodanie zapisu w Rozdziale III – punkt 3 h:
3. Każdy sędzia/skrutiner ma obowiązek:
h) Sędzia zarejestrowany w CBD PTT, który chce brać udział w zawodach tanecznych organizowanych przez
inne organizacje bądź instytucje, jest zobowiązany uzyskać na to zgodę Zarządu Głównego PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-8

p-4 (JO, MR, WW, KC)

w-4 (ISŁ, MKH, AGO, AB)
brak odp – (AC, AZ, MT, GP, RW, AGA, AGR)

Uchwała ZG PTT Nr 22/2012 z dnia 18 marca 2012 r.
„ZG PTT zatwierdza zmianę terminu rozegrania turnieju GPP w Opolu:
Kat. Dorośli z 16 czerwca 2012 r. na 2 czerwca 2012 r.
Kat. Młodzież z 17 czerwca 2012 r. na 3 czerwca 2012 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-16

p-0

w-1 (GP)

brak odp – (AGa, MC, RW, AZ, DB, JO)

Uchwała ZG PTT Nr 23/2012 z dnia 22 marca 2012 r.
„ZG PTT postanawia zatwierdzić uzupełniony i zmieniony Kalendarz GPP Seniorów na 2012 rok zgodnie z
załącznikiem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-18

p-0

w-0

brak odp – (AGa, MC, AGr, MS, DG)

Uchwała ZG PTT Nr 24/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
„ZG PTT zatwierdza zmianę terminu rozegrania turnieju CALISIA OPEN – WDSF INTERNATIONAL OPEN
STANDARD i GPP Młodzież Latin z 19 maja 2012 r. na 30 czerwca 2012 r. organizowanego w Kaliszu przez
SPORT DANCE Wrocław.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-18

p-0

w-0

brak odp – (MS, MR, RW, AGa, MC)

Uchwała ZG PTT Nr 25/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
„ZG PTT zatwierdza zaktualizowane przepisy Skating Systemu z dnia 31 marca 2012 roku jako obowiązujące.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-12

p-0

w-0

brak odp- (MKH, AGA, AGO, MC, WW, AZ, ISŁ, DB, JO, MS, AB)

4

