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Treść wniosku 

Odpowiedzialni  za 
przygotowanie 

propozycji 
rozwiązania 

problemu 
1.  Opracowanie długoterminowej strategii rozwoju 

organizacji  
i przedstawienie planu działań zmierzających   do jej 
realizacji. 

 
Prezes + Prezydium  

2.  Obniżenie kwot składek członkowskich i opłat, 
stopniowanie wysokości składek - w dobie kryzysu; 

 
Skarbnik + Prezydium 
 3.  Uzasadnienie kosztów ponoszonych przez ZG PTT - za 

zebrania Zarządu organizowane przy okazji szkolenia 
sędziowskiego lub turniejów - nie powinno być diet; 

4.  Ujednolicenie opłat dla sędziów; 
5.  Obowiązkowe szkolenie sędziowskie - zamiast 1 

dwudniowego, alternatywnie 2 jednodniowe (1 do 
wyboru); 

 
 
 
 
Komisja ds. sędziów 
Komisja ds. 
skrutinerów 

6.  Stworzenie klarownych zasad przyśpieszonego trybu 
przyznawania kategorii sędziowskich 

7.  Opracowanie merytorycznych kryteriów oceny 
sędziowskiej i umieszczenie ich w przepisach 
sędziowskich oraz opracowanie kompatybilnego do nich 
programu nauczania tańca (lub raczej na odwrót  - 
najpierw program, potem kryteria oceny); 

8.  Zakaz sędziowania na jednym turnieju jednocześnie przez 
pary małżeńskie. 

9.  Zmniejszenie ilości sędziów skrutinerów pracujących w 
trakcie wszelkich imprez tanecznych do dwóch osób. 

10.  Ustanowienie jednolitego terminu zgłaszania par w CBD - 
środa do 24:00, z tą godzina następowało by zamknięcie 
wszystkich list turniejów organizowanych w Polsce w tym 
terminie. Przyjęcie par na turniej odbywało by się bez 
przyznania bloku, a organizator winny był by zamieścić w 
ciągu 24h dokładne  określenie czasowe startu par z 
podziałem na bloki i zamieszczenie na linku turnieju. 

 
 
 
 
Komisja ds. rywalizacji 
sportowej 
 

11.  Należałoby w każdym okręgu tanecznym wprowadzić 
turnieje klasyfikacyjne w różnych kategoriach i klasach. 

12.  Kolejną propozycją jest nie ujawnianie imion i nazwisk 
par zgłoszonych na turniej. Określenie jedynie ilości par w 
danej kategorii i klasie. 

13.  Pary które po zgłoszeniu przez trenera na turniej tańca nie 
przystąpiły do uczestniczenia w nim bez uzasadnienia i 
powiadomienia powinny być karane miesięcznym lub 
dwumiesięcznym zakazem startu. 

14.  Proponujemy ustanowienie Mistrzostw Polski w klasach 
E,D,C  
(ST, LA). 

Komisja ds. MP 

 


