
UCHWAŁY ZG PTT październik-listopad 2009 r.         (Nr 44-50/2009 – mail)

Uchwała ZG PTT Nr 44/2009 z dnia 7 października 2009

"ZG PTT wyraża zgodę na zmianę terminu GPP PTT w kategorii Junior II w Olsztynie z dnia 27.03.2010 na 
20.03.2010. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie:
Organizator GPP w Olsztyniewystąpił o zmianę terminu ze względu na brak hali w planowanym wstępnie 
terminie. 

Głosowanie: za-23             p-           w-             brak odpowiedzi- (A.B.)

Uchwała ZG PTT Nr 45/2009 z dnia 6 listopada 2009

"ZG PTT zwalnia Krzysztofa Cedro, Katarzynę Ciesielską i Dominikę Górską-Jabłońską z obowiązku 
uczestniczenia w dniu 9.01.2010 w szkoleniu skrutinerów za rok 2009.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”.
 
Uzasadnienie przesłane przez Pana Wojciecha Wójtowicza:
Nastąpiła kolizja terminu zaplanowanego wcześniej turnieju w Babimoście (uaktywnienie nowego ośrodka w 
Okręgu) z terminem szkolenia skrutinerów, przeniesionego na styczeń. Z uwagi na zapis w Przepisach 
Sędziowskich, zobowiązujący wszystkich skrutinerów do uczestniczenia w obowiązkowym szkoleniu 
sędziowskim, konieczne jest podjęcie decyzji przez ZG PTT (Przepisy Sędziowskie zostały uchwalone przez ZG 
PTT). Przeniesienie 
turnieju na inny termin nie jest możliwe.

Głosowanie: za-22             p-           w-             brak odpowiedzi- (A.C; A.Z..)

Uchwała ZG PTT Nr 46/2009 z dnia 10 listopada 2009

"ZG PTT ustala termin rozegrania Polish Open Championships na 11-13 czerwca 2010 roku i wyraża zgodę na 
włączenie do programu Polish Open Championships Mistrzostw Świata Par Zawodowych IPDSC w stylu  
Standard.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”.
 
Uzasadnienie przesłane przez Pana F. Witosa:
W pierwotnie zaplanowanym przez Organizatorów terminie tj. w dniach  4-6 czerwca 20010 r. odbywać sie 
będzie MFT Blackpool 2010. Kolizja tych dwóch imprez byłaby bardzo niekorzystna.
 
Głosowanie: za-21             p-           w-1             brak odpowiedzi- (A.B; A.Z..)
 

Uchwała ZG PTT Nr 47/2009 z dnia 10 listopada 2009

"ZG PTT przyznaje Medale 50-lecia PTT  Prezydentowi Miasta Kalisza - dr inż. Januszowi Pęcherz i 
Dyrektorowi Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - Mirosławowi Przybyle za wspieranie działań 
PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”.

http://www.taniec.pl/
http://www.taniec.pl/
http://www.taniec.pl/


 
Uzasadnienie przesłane przez Pana F. Witosa:
PTT uzyskało w roku bieżącym prawo organizacji Mistrzostw Świata IDO. Organizacji  MŚ podjęło się Miasto 
Kalisz. Organizatorzy zostali uhonorowani specjalnym listem gratulacyjnym Prezydenta IDO - jest to rzadkość 
(pismo w załączeniu). W Mistrzostwach wzięło udział ponad 3000 zawodników. Jako oficjalny przedstawiciel 
PTT miałem okazję osobiście widzieć pełną sprawnośc organizacyjną całego Komitetu Organizacyjnego. Miasto 
Kalisz również w przyszłości chce wspierać działania PTT. Propozycja Uchwały została uzgodniona z Panem 
Markiem Seredynem - Przewodniczacym Komisji.

Głosowanie: za-21             p-           w-1             brak odpowiedzi- (A.B; A.Z..)

Uchwała ZG PTT Nr 48/2009 z dnia 23 listopada 2009

„ZG PTT wyraża zgodę na zmianę terminów GPP:
1. GPP w kat. Dorośli w Kobylnicy z dnia 12.06 na 19.06.2010
2. GPP w kat. Dorośli i Młodzieży w Opolu z dnia 12-13.06 na 5-6.06.2010

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”.

Uzasadnienie przesłane przez Pana P. De Pourbaix:
Organizatorzy powyższych GPP wnoszą o zmianę terminu turniejów ze względu na zmianę terminu Polish Open 
w roku 2010.

Głosowanie: za- 21           p-           w-          brak odpowiedzi- (D.B.; A.Z.; G.P.)

Uchwała ZG PTT Nr 49/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku

„ZG PTT zatwierdza Regulamin Grand Prix Polski PTT  (w tym: wzór umowy na organizację  GPP oraz wzór 
zgłoszenia turnieju GPP), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.   Dotychczasowe  przepisy dot. GPP tracą moc z 
dniem 31 grudnia 2009 r.
Uchwała podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl".
Uwaga: Załącznik 1 wraz z umową i zgłoszeniem jest umieszczony na www.taniec.pl

Głosowanie: za- 19  p-1           w-          brak odpowiedzi- (I.S-Ł; A.Z.; F.W.;A. Gr.)

Uchwała ZG PTT Nr 50/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku

„ZG PTT postanawia wystąpić do IDSF o przyznanie prawa organizacji turniejów IDSF Open Standard i IDSF
Open Latin w Warszawie w terminie 22-23.05.2010 r. Organizator: ST Classic, Warszawa.
Wystąpienie  PTT  do  IDSF  o  przyznanie  prawa  organizacji  ww.  turniejów  rangi  IDSF  Open  nastąpi  po 
podpisaniu umowy o organizację wymienionych turniejów pomiędzy PTT a Organizatorem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl.”

Głosowanie: za-22        p-           w-          brak odpowiedzi- ( A.Z.; A.G.)
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