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UCHWAŁY ZG PTT, mailowe:  wrzesień, październik, listopad, grudzień   

(Nr 78-98/2012) 
 

Uchwała ZG PTT Nr 78/2012 z dnia 19 września 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza zmiany w Kalendarzu GPP PTT 2012 i postanawia przyznać prawo do organizacji 

turniejów GPP: 

1. w kategorii Młodzież: LATIN – 10 listopada 2012 r., STANDARD – 11 listopada 2012 r.; Warszawa;  

Szkole Tańca CONTRA Warszawa 

2.w kategorii Junior II: STANDARD i LATIN – 24 listopada 2012 r.; Gdynia ; Studio Tańca LATINO CAFE 

Gdynia. 

3. zatwierdza zmianę terminu turnieju GPP PTT w kategorii Młodzież w Łodzi z dnia 18 listopada 2012 r. na 17 

listopada 2012 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-22 p-0 w-0  brak odpowiedzi – 1 (MS) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 79/2012 z dnia 3 października 2012 r. 
„ZG PTT zatwierdza termin dodatkowego Szkolenia sędziowskiego PTT na dzień 16 listopada 2012 r. w Jeleniej 

Górze. Rozpoczęcie: godz.10.00; miejsce: Szkoła Tańca Kurzak i Zamorski Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 2. 

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 odpowiedzi – 4 (DB, JO, MS, WW) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 80/2012 z dnia 3 października 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza termin egzaminu sędziowskiego PTT na dzień 22 grudnia 2012 r. w Jeleniej Górze. 

Miejsce: Szkoła Tańca Kurzak i Zamorski Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-18 p-1 (PdP) w-0 brak odpowiedzi – 4 (DB, JO, MS, WW) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 81/2012 z dnia 9 października 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza zmiany w Komisjach skrutacyjnych wg propozycji Komisji ds. skrutinerów: 

- na Mistrzostwa PTT i FTS klas A B w Łomiankach, w dniach 3-4 listopada 2012 r. zamiast p. Wojciecha 

Kowalskiego , p. Marka Wieremiejkę, 
- na XIII Międzynarodowy Festiwal Tańca BALTIC CUP WDSF OPEN ST i LA w Elblągu, w dniach 20-21 

października 2012 r., p. Dorotę Gołębiowską, 
- na Mistrzostwa PTT i FTS klas A B w Łomiankach, w dniach 3-4 listopada 2012 r. zamiast p. Mieczysława 

Kowalskiego, p. Pawła Łyczkę. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-14 p-0 w-0 brak odpowiedzi – 9 (AB, AC, AGA, JO, GP, MR, MS, RW, WW) 

 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 82/2012 z dnia 24 października 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza zmiany w Komisjach skrutacyjnych wg propozycji Komisji ds. skrutinerów: 

- na AMP i MP Dzieci Starszych w Kaliszu w dniu 11 listopada 2012 r.. zamiast p. Krzysztofa Ślizewskiego , p. 

Pawła Kozłowskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-22 p-0 w-0   brak odpowiedz – 1 (MS) 
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Uchwała ZG PTT Nr 83/2012 z dnia 24 października 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza zmiany w Kalendarzu GPP PTT 2012 i postanawia przyznać prawo do organizacji turnieju 

GPP w kategorii Dorośli: 
KKTS KORMORAN Kętrzyn w dniu 8 grudnia 2012 r. w Kętrzynie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-22 p-0 w-0  brak odpowiedz – 1 (MS) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 84/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza dodatkowe, fakultatywne, płatne Szkolenie dla skrutinerów wg propozycji Komisji ds. 

Skrutinerów. 

Szkolenie ze Skating Systemu w Warszawie, w dniu 29 grudnia 2012 r. 

Miejsce: Warszawa ul. Jagiellońska 59; sala A9 

Data: 29 grudnia 2012 r. 

Wykładowca: p. Krzysztof Ślizewski 

Opłata: 100 zł/osoba 

Zgłoszenia do 30 listopada 2012 r. na adres mailowy : dorota-golebiowska@o2.pl 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-14 p-5 (AB,JO,PdP,MS,ISŁ)  w-0   

 brak odpowiedz – 1 (AGA,MCH,AN,GP) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 85/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. 

Uzupełnienie Uchwały ZG PTT Nr 75/2012 z dnia 7 września 2012 r. (określenie miejsca szkolenia i 

egzaminów) 

„ZG PTT zatwierdza miejsce szkolenia dla skrutinerów i egzaminów sędziowskich na Bydgoszcz: 

- 5 stycznia 2013 r. – fakultatywne szkolenie z programu MasterDance PDA oraz szkolenie ze Skating Systemu 

dla skrutinerów znajdujących się na liście PTT na rok 2013 oraz dla kandydatów na skrutinerów PTT; 

- 6 stycznia 2013 r. – egzaminy dla kandydatów na sędziów skrutinerów PTT oraz egzaminy na podwyższenie 

kategorii sędziów skrutinerów PTT. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-14 p-5 (AB,JO,PdP,MS,ISŁ)  w-0   

 brak odpowiedz – 1 (AGA,MCH,AN,GP) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 86/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza zmiany w Przepisach Sędziowskich: 

 

PRZEPISY SĘDZIOWSKIE PTT 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Rozdział II KATEGORIE I EGZAMINY SRUTINERSKIE 

 

9. Zasady przeprowadzenia egzaminów skrutinerskich: 

a) osoba, która po raz pierwszy przystępuje do egzaminu skrutinerskiego może się ubiegać jedynie o II kategorię 
skrutinerską oraz musi odbyć odpłatne szkolenie z zakresu obsługi Programu Skrutinerskiego PTT, współpracy z 

Centralną Bazą Danych (dalej CBD) oraz Skating Systemu i Przepisów PTT, 

b) komisja egzaminacyjna, w składzie minimum 3 osób, jest zatwierdzana przez Prezydium ZG PTT, 

c) egzamin skrutinerski dotyczy znajomości przepisów PTT , obsługi  programów skrutinerskich i zagadnień 
Skating Systemu. 

Pozytywny wynik egzaminu wymaga: 

- wykazania się znajomością przepisów PTT dotyczących pracy skrutinera na turniejach oraz znajomością 
obsługi Programu Skrutinerskiego PTT i jego współpracą z Centralną Bazą Danych PTT. 
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- uzyskania poprawnego (100%) obliczania przykładów ( bez użycia i z użyciem komputera ) , pozwalających 

sprawdzić znajomość systemów obliczania wyników turniejów tanecznych w rundzie eliminacyjnej i finałowej, 

- a na kategorię I - znajomością obsługi Programu Skrutinerskiego–IDSF  MasterDance PDA oraz sprawdzanie 

znajomości obliczania wyników turnieju drużynowego, przy rozgrywaniu rund przedfinałowych oraz finału. 

 

Głosowanie: za-13 p-6 (AB,JO,PdP,MR,MS,ISŁ) w-0  brak odpowiedz – 1 (AGA,MCH,AN,GP) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 87/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza zmianę terminu rozegrania turniejów GPP w kategorii Dorośli (Standard, Latin) i Juniorzy 

II (Standard, Latin) w Poznaniu z dnia 19 października 2013 r. na dzień 26 października 2013 r. 

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 odpowiedzi – 1 (AGA,MCH,AN,GP) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 88/2012 z dnia 17 listopada 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza przebieg weryfikacji umiejętności skrutinerów , którzy zgłosili „Druk gotowości na rok 

2013”. 

a) Osoby ,które wykazały się umiejętnością pracy na MasterDance PDA na turniejach zatwierdzonych przez 

PTT, mają zatwierdzoną weryfikację po potwierdzeniu  prawidłowości pracy przez sędziego głównego. 

b) Osoby, które nie pracowały na turniejach organizowanych przez PTT z programem MasterDance PDA mają 
możliwość wykazania się umiejętnością pracy na nim po szkoleniu w dniu 5 stycznia 2013 r. przed Komisją , w 

której skład wchodzą szkoleniowcy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-13 p-2 w-0 brak odpowiedzi – 8 (DB,MCH,AGA,AGO,AN,GP,ISŁ,MT) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 89/2012 z dnia 17 listopada 2012 r. 
„W związku ze zmianą terminu rozgrywania Mistrzostw Świata w kategorii Juniorzy Starsi w Tańcach 

Latynoamerykańskich i przełożeniem ww. Mistrzostw Świata na 9 lutego 2013 r. w ramach BASSANO OPEN 

2013, 

ZG PTT zatwierdza zmiany w Kalendarzu Mistrzostw Polski PTT i FTS 2013: 

 

Mistrzostwa Polski Juniorzy Starsi w Tańcach Standardowych  Opole, 23 lutego 2013 r. 

Mistrzostwa Polski Juniorzy Starsi w Tańcach Latynoamerykańskich  Opole, 24 lutego 2013 r. 

 

Mistrzostwa Polski Juniorzy Młodsi w Tańcach Latynoamerykańskich  Zielona Góra, 9 lutego 2013 r. 

Mistrzostwa Polski Juniorzy Młodsi w Tańcach Standardowych  Zielona Góra, 10 lutego 2013 r. 

 

ZG PTT postanawia, że turniej kwalifikujący na Mistrzostwa Świata w kategorii Juniorzy Starsi w Tańcach 

Latynoamerykańskich odbędzie się w Krakowie w dniu 12 stycznia 2013 r. w ramach XXXIX OTTT o puchar 

prof. Mariana Wieczystego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-13 p-2 w-0  brak odpowiedzi – 8 (DB,MCH,AGA,AGO,AN,GP,ISŁ,MT) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 90/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza zmiany w Regulaminie Mistrzostw Polski polegające na zamianie daty i miejsca 

rozgrywania mistrzostw w kategorii Seniorzy – zmiana dotyczy zamiany stylu tańce standardowe na tańce 

latynoamerykańskie i odwrotnie. 

Powyższa zmiana jest obowiązująca od MP PTT i FTS na rok 2014. 

Jednocześnie traci moc Uchwała ZG PTT Nr 65/2012 z dnia 7 września 2012 r. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-20 p-0 w-1 (KK) brak głosowania – 2 (MKH,JO) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 91/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 

„ZG PTT postanawia zwolnić z egzaminu z Przepisów Sędziowskich PTT i Przepisów Sportowych PTT sędziów 

FTS: 

- Łukasz Grzęski 

- Adam Zięciak 

- Elżbieta Zięciak 

Jednocześnie przyznając II kategorię sędziowską PTT. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-14 p-2 (MT,WW) w-0 brak głosowania – 7 (AB,AG,MKH,JO,GP,PdP,WZ) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 92/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 

„ZG PTT postanawia dopuścić do egzaminu z Przepisów Sędziowskich PTT i Przepisów Sportowych PTT na II 

kategorię sędziowską PTT sędziów FTS: 

- Beata Felzenowska 

- Maciej Felzenowski 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-13 p-1 (MT) w-1 (WW)  

brak głosowania – 8 (AB,AG,MKH,JO,GP,PdP,MS,WZ) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 93/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. 

„ZG PTT przyznaje Marcinowi Ścieglińskiemu procedurę uproszczoną na uzyskanie II kategorię sędziowską 
PTT. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-14 p-1 (MT) w-1 (WW)  

brak głosowania – 7 (AB,AG,MKH,JO,GP,PdP,WZ) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 94/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. 

„ZG PTT postanawia zmienić Załącznik nr 2 Przepisów STT dotyczący Dwustopniowego systemu rozgrywania 

MP w punkcie 4.4, który uzyskuje brzmienie: 

„Komisja ds. MP PTT i FTS przed ustaleniem końcowych list par zakwalifikowanych do startu w Mistrzostwach 

Polski PTT i FTS par weryfikuje listy Polskiego Rankingu Sportowego, Rankingu GPP oraz listy kwalifikacyjne 

z Mistrzostw Okręgów w oparciu o informacje z CBD PTT na temat aktualnego stanu par, które do 20 stycznia 

roku rozgrywania Mistrzostw potwierdziły swój udział w rywalizacji sportowej PTT i FTS na rok rozgrywania 

Mistrzostw uiszczając regulaminowe opłaty.  

Weryfikacja ma na celu usunięcie z list par, które rozpadły się lub zaprzestały tańczyć z innych powodów. 

Weryfikacja jest dokonywana automatycznie poprzez pobieranie danych z CBD PTT do systemu publikującego 

aktualny stan kwalifikacji par do Mistrzostw w zakresie wyników poszczególnych sposobów kwalifikacji oraz 

aktualnej, rzeczywistej listy par zarejestrowanych w CBD PTT. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem. rozpoczęcia kwalifikacji do MP 2014”. 

 

Głosowanie: za-16 p-1 w-0  brak głosowania -6 

 

 



 

5 

 

Uchwała ZG PTT Nr 95/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. 

„ZG PTT postanawia zmienić Załącznik nr 2 Przepisów STT dotyczący Dwustopniowego systemu rozgrywania 

MP w punkcie 3.2.1, który w akapicie „uwaga” uzyskuje brzmienie: 

„Uwaga: 

Pary młodzieżowe przechodzące do kategorii dorosłych otrzymują kwalifikację do Mistrzostw Polski PTT i FTS 

w nowej kategorii na podstawie uzyskanych kwalifikacji w kategorii,  

w której startowały do tej pory oraz na podstawie uzyskanych kwalifikacji kategorii dorosłych, jeżeli brały w 

nich udział.” 

Uchwała wchodzi w życie od rozpoczęcia kwalifikacji do MP 2014”. 

 

Głosowanie: za-15 p-2 w-0  brak głosowania -6 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 96/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. 

„ZG PTT postanawia zmienić Załącznik nr 2 Przepisów STT dotyczący Dwustopniowego systemu rozgrywania 

MP w punkcie 4.4. poprzez dopisanie podpunktu 2 o brzmieniu: 

„2. Nowo utworzone pary, w których występują zawodnicy uczestniczący w roku poprzedzającym termin 

rozgrywania Mistrzostw Polski w zawodach rangi mistrzowskiej  

lub pucharowej WDSF mogą otrzymać decyzją ZG PTT prawo startu w Mistrzostwach Polski o ile termin 

utworzenia pary uniemożliwił jej udział w kwalifikacjach.” 

Uchwała wchodzi w życie od rozpoczęcia kwalifikacji do MP 2014”. 

 

Głosowanie: za-15 p-2 w-0  brak głosowania -6 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 97/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. 

„ZG PTT postanawia zatwierdzić Regulamin Grand Prix Seniorów PTT zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-16 p-0 w-0  brak głosowania - 7 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 98/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. 

ZG PTT postanawia zatwierdzić wykaz czynności (procedurę), związanych z przejściem na nową nomenklaturę 
i usytuowanie Grup Hobby i Seniorów w Przepisach STT PTT – tekst jednolity, zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

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-0  brak głosowania - 7 

 

 

 


