RANKING

RANKING PTT
- IX-XII 2015POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO - jest dopełnieniem systemu PREMIUM i

OPTIMUM, jest systemem motywacyjnym, wspierającym rozwój tancerzy, premiującym starty w
kategoriach open. Ranking jest podstawowym źródłem wiedzy na temat aktualnego stanu aktywności
par-uczestniczących w rywalizacji tanecznej PTT.

1. Ranking Sportowy PTT obejmuje starty w kat. open we wszystkich rodzajach turniejów tanecznych
Polskiego Towarzystwa Tanecznego( patrz Przepisy STT PTT pkt 2.3),w ramach 1 roku kalendarzowego.
Do rankingu mogą zostać wliczone (decyzja ZG PTT)wyniki par PTT uzyskane podczas uznanych,
światowej klasy turniejów zagranicznych.
UWAGA:
Wyjątkowo, z uwagi na wejście z dniem 1 września 2015-nowych przepisów STT PTT, został przyjęty
Ranking PTT -obejmujący turnieje taneczne OPEN w okresie 01.09.-31.12.2015r.
W przypadku GPP 2015 zostaną w nim uwzględnione wyniki na zakończenie całorocznej edycji cyklu
w poszczególnych kategoriach.

2. Ranking PTT został opracowany z myślą o parach PTT, które:
- uzyskały najwyższą przewidywaną w swojej kategorii wiekowej klasę taneczną i w związku z tym
nie mogą rywalizować w ramach Systemu PREMIUM,
- chcą rywalizacji tanecznej w formule open ( niezależnie od posiadanej klasy),
- z różnych względów nie mogą uczestniczyć w systemie PREMIUM i dzięki turniejom open
mogą wybrać trudniejszą, ale zarazem bardziej dynamiczną ścieżkę rozwoju.

3.Ranking ma na celu nobilitację tancerzy oraz ich aktywności, a jego wyniki mogą
stanowić podstawę do prowadzenia przez Polskie Towarzystwo Taneczne działalności bonusowej
względem najlepszych / najaktywniejszych par w poszczególnych kategoriach wiekowych, łącznie
z podstawą do wyłonienia kadry sportowej PTT.

4. Ranking PTT :
- wartościuje objęte nim turnieje taneczne,
- premiuje za uzyskane miejsca 1-7,
-nagradza za liczbę pokonanych par,
-docenia sam udział pary w przedsięwzięciu.

6.Ranking PTT ulega aktualizacji w każdy wtorek do godz.22.00.
8. Nagrodami, zatwierdzanymi przez ZG PTT za dany rok, mogą być min.:
-uzyskanie gwiazdki poprzez zwolnienie z pierwszej rundy eliminacyjnej na MP
-podstawa do wyłonienia kadry sportowej PTT
-udział w szkoleniu lub obozie ogólnopolskim
-nagrody finansowe na szkolenie
-warsztaty treningowe z innych form i technik

-bezpłatne wejściówki na spektakularne imprezy taneczne, taneczne programy telewizyjne...
-sponsoring rzeczowy
-wyróżnienie na stronie PTT
- list pochwalny
-i inne.
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