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Uchwały ZG PTT nr 113-114/2014    październik 2014 r. 
 

Uchwała ZG PTT nr 113/2014 z dnia 6 października 2014 r. 

ZG PTT zatwierdza zmianę w Przepisach STT PTT rozdział IV ppkt 3.3.g, 

o następującej treści : 

W jednym dniu można rozegrać turniej w obu stylach tanecznych w maksymalnie  12 klasach (tj. w 

maksymalnie 24 stylach tanecznych - kombinacja to dwa style taneczne), a w jednej części turnieju w 

maksymalnie 4 klasach. Zarząd Okręgu  w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o 

rozegraniu turnieju w jednym dniu w większej liczbie kategorii (klas) niż 12 – nie większej niż 16 lub 

o większej liczbie kategorii (klas) w jednym bloku niż 4 – nie większej niż 5.Przy rozgrywaniu  

turnieju w maks. liczbie kategorii obowiązuje ich rozegranie w 4 niezależnych blokach. Podstawą do 

podjęcia decyzji musi tu być analiza przewidywanego czasu trwania turnieju lub bloku. 

Powyższy wymóg uwzględnia również kategorie i style turniejów towarzyszących, turniejów hobby  i 

kategorii rekreacyjnych przy czym kategorie grupy Rekreacja: H, G, F liczone są jak  pół kategorii 

sportowej. W przypadku organizacji Mistrzostw i Pucharów Okręgu – Zarząd Okręgu może podjąć 

decyzję o innej liczbie kategorii rozgrywanych w ciągu jednego dnia niż zakładają przepisy 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-2 (MF, KD) 

Brak głosowania: AZ, DE-D, MK-H, DG, DB, Okręg Zachodniopomorski 

 

 

 

Uchwała ZG PTT nr 114/2014 z dnia 06 października 2014r. 
ZG PTT zatwierdza zmianę w Przepisach STT PTT rozdział IV, ppkt.5 h 

Aby para zdobyła miejsce medalowe(wpis F do książeczki) w danej kategorii musi startować 

minimum 4 pary z 2 klubów tanecznych. W przypadku mniejszej liczby par lub klubów pary 

otrzymują wyłącznie punkty za start, liczbę pokonanych par, punkty za miejsce na podium 

(nie ma wpisu F do książeczki). 

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-2 (MF, KD) 

Brak głosowania: AZ, DE-D, MK-H, DG, DB, Okręg Zachodniopomorski 


