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I POSTĘPOWANIE SKRUTINERA W PRACACH KOMISJI SKRUTACYJNEJ TURNIEJU
1. Komisja Skrutacyjna turnieju (skrutiner) ma obowiązek:
1.1 Posiadania sprzętu komputerowego,
1.2 Posiadania znajomości obowiązujących na turniejach tańca towarzyskiego systemów
obliczeniowych, obsługi programów skrutinerskich oraz ich współpracy z CBD PTT
1.3 Pobrania przed turniejem z CBD PTT pliku Baza.csv oraz pliku Listy.csv ,
1.4 Przygotowania w Programie Skrutinerskim PTT struktury turnieju,
1.5 Zgłoszenia swego przybycia organizatorowi turnieju najpóźniej na 1 godzinę przed
imprezą, o ile organizator nie postanowi inaczej,
1.6 Zapoznania się z planowanym przebiegiem turnieju,
1.7 Stosowania się do poleceń Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej dotyczących prac
w Komisji Skrutacyjnej turnieju,
1.8 Wydruku kompletu kart sędziowskich przy pomocy Programu Skrutinerskiego PTT,
lub zebranie i przygotowanie urządzeń mobilnych od sędziów do pracy w sieci podczas
turnieju,
1.9 Noszenia w trakcie sędziowania odpowiedniego ubioru stosownego do imprezy
1.10 Nadzorowania sprawnego sędziowania,
1.11 Przestrzegania Przepisów STT PTT, Przepisów Sędziowskich, Przepisów Skrutinerskich
oraz przepisów zawartych w odrębnych regulaminach określających zasady
postępowania w poszczególnych rodzajach turniejów tanecznych,
1.12 Posiadania aktualnej książeczki skrutinerskiej,
1.13 Uzyskania wpisu w swojej książeczce skrutinerskiej - potwierdzenia pracy w
Komisji Skrutacyjnej turnieju,
1.14 Wysłania wyników do CBD PTT niezwłocznie po zakończeniu turnieju,
2. Skrutiner nie ma prawa bez zgody organizatora przerwać pracy podjętej
w Komisji Skrutacyjnej turnieju.
II. POSTĘPOWANIE PRZEWODNICZĄCEGO W PRACACH KOMISJI SKRUTACYJNEJ
TURNIEJU
1. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej turnieju ma obowiązek:
1.1 Przeprowadzenia konsultacji z Sędzią Głównym turnieju na temat zasad pracy
Komisji Sędziowskiej turnieju i komisji skrutacyjnej,
1.2 Uczestniczenia w naradach sędziowskich przed turniejem i po jego zakończeniu,
1.3 Kierowania pracą Komisji Skrutacyjnej w sposób zapewniający najsprawniejszy przebieg
turnieju,
1.4 Wydrukowania Protokołu Sędziego Głównego,
1.5 Potwierdzenia faktu pracy w komisji sędziom obecnym na turnieju w książeczce sędziowskiej,
1.6 Potwierdzenia uzyskania klasy tanecznej przez parę w książeczce startowej,
1.7 Przekazania Sędziemu Głównemu (po zakończeniu turnieju) dokumentacji turniejowej,
2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podejmuje decyzję dotyczącą dopuszczenia pary do
udziału w turnieju. Od tej decyzji para może złożyć odwołanie do Sędziego Głównego turnieju.

