UCHWAŁY ZG PTT, mailowe: luty-sierpień 2011

(Nr 17-24/2011)

Uchwała ZG PTT Nr 17/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.
"ZG PTT zatwierdza zmianę terminu Mistrzostw Polski Formacji organizowanych przez ST A-Z w Przemyślu
na 17 września 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.02.2011 roku i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów i na stronie
www.taniec.pl."
Głosowanie: za-19

p-0

w-0

brak odp.- (AB,MR,RW,WW)

Uchwała ZG PTT Nr 18/2011 z dnia 8 marca 2011 r.
„ZG PTT zatwierdza Kalendarz Mistrzostw Polski na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1: do niniejszej
uchwały: Kalendarz PTT turniejów MP na rok 2012.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: zgodnie z tabelą ( zał.)

Uchwała ZG PTT Nr 19/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r.
„ZG PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju Grand Prix Polski PTT w kategorii Młodzież w stylu
latynoamerykańskim towarzyszącemu Mistrzostwom Europy IDSF w tańcach standardowych w dniu
14.05.2011 w Kaliszu Dodatkowy - 15 turniej z cyklu GPP PTT Klubowi Tańca Sportowego SPORT DANCE.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 4.04.2011 r. i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-14

p-0

w-0

brak odp. – (AB, MS, RW, KC, MKH, AGA, WZ, AGR, MC)

Uchwała ZG PTT Nr 20/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.
„ZG PTT przyjmuje zmiany w Przepisach Sędziowskich z dniem 20 kwietnia 2011 r. zgodnie załącznikiem nr 1
do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Poprawka I - sędziowanie możliwe po zakończeniu kariery tanecznej
dotyczy możliwości sędziowania po zakończeniu kariery tanecznej
Wprowadzenie nowego zapisu - zapis w punkcie 7.1
- złożyć deklarację zakończenia kariery tanecznej w ramach PTT
Głosowanie: za-17

p-0

w-0

brak odp. – (MKH, MS, AC,MT, JO, ISŁ)

Poprawka II - odejście od stażów tanecznych
Zmiana dotyczy wykreślenia wszystkich zapisów o stażach tanecznych, indeksach, promotorach przy ubieganiu
się o kategorię sędziowską II lub kategorię sędziowską I.
wykreślenie zapisów w punkcie 7.2. Podwyższanie kategorii sędziowskich oraz wykreślenie zapisów w punkcie
7.3. Indeks i staż sędziowski
Głosowanie: za-14

p-0

w-3 (WW, AGA, AB)

brak odp. – (MKH, MS, AC,MT, JO, ISŁ)

Poprawka III - tryb dla wybitnych tancerzy i trenerów – tzw. "ścieżka skrócona"
Wprowadzenie nowego zapisu jako punkt 7.8.
7.8. Wybitni tancerze i trenerzy mogą ubiegać się o przystąpienie do egzaminu na II kategorię sędziowską (z
pominięciem stażu kandydackiego oraz III kategorii sędziowskiej) po przedstawieniu dokumentów
potwierdzających spełnienie wymogów formalnych stawianym sędziom PTT (pkt.1 oraz 7.1).

1

Decyzję o umożliwieniu skorzystania z ww. trybu uzyskania uprawnień sędziowskich podejmuje Prezydium ZG
PTT na wniosek Komisji ds. Sędziów i szkoleń.
Głosowanie: za-13

p-1 (PdP)

w-3 (AGR, MC, AB)

brak odp. – (MKH, MS, AC,MT, JO, ISŁ)

Uchwała ZG PTT Nr 21/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.
[Uchwała nieprzegłosowana- zastąpiona Uchwałą ZG PTT Nr 22/2011]
„ZG PTT postanawia, że w roku 2012 Mistrzostwa Polski PTT i FTS w stylach tanecznych sędziować będą
tylko sędziowie zagraniczni , natomiast Mistrzostwa Polski PTT i FTS w 10-ciu tańcach tylko sędziowie polscy.
Uzasadnienie:
Podczas zebrania ZG PTT po Walnym Zjeździe w Warszawie dyskutowano nad sposobem oraz trybem
wyłaniania sędziów na MP PTT i FTS 2012. W wyniku dyskusji i głosowania zdecydowaną większością głosów
wybrano wariant zaproponowany w Uchwale.
Niestety z powodu braku kworum na zebraniu decyzja ta nie mogła być wiążąca. Wobec tego prosimy o pilne
przegłosowania powyższej uchwały.
Głosowanie: za-4
p-6 (MS, MR, PdP, KC, WW, KK)
w-4(JO, MT, AGA, MKH) [sugestie
dalszej dyskusji] brak odp- (AB, DG, DB, ISŁ, AZ, GP, AGO, AGR, WZ)

Uchwała ZG PTT Nr 22/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.
„ZG PTT zatwierdza Uchwałę Prezydium ZG PTT nr 42/2011 z dnia 03.06. 2011 r."
Uchwała Prezydium ZG PTT nr 42/2011 z dnia 03.06.2011 r.
„W związku z uwagami zgłoszonymi w trakcie głosowania Uchwały ZG PTT Nr 21/2011 z dnia 1 czerwca 2011
r. dotyczącej sędziowania Mistrzostw Polski PTT i FTS 2012 w stylach STANDARD i LATIN wyłącznie przez
sędziów zagranicznych i Mistrzostwach Polski PTT i FTS w 10 Tańcach wyłącznie przez sędziów polskich,
Prezydium ZG PTT przyjmuje, że Mistrzostwa Polski PTT i FTS 2012 w stylach STANDARD, LATIN i w 10
Tańcach sędziować będą Komisje sędziowskie w składzie: 5 sędziów zagranicznych i 4 sędziów polskich.
Składy sędziów zagranicznych ustali Prezydium ZG PTT, składy sędziów polskich zostaną ustalone w oparciu o
kryteria merytoryczne”.
Głosowanie: za-7

p-0

w-0

Głosowanie Prezydium ZG PTT

Głosowanie: za-12

p-8 (AB, MS, JO, MR, DB, MT, KC ,WW)

w-0

brak odp- (GP, AZ, ISŁ)

Uchwała ZG PTT Nr 23/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r.
„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego zatwierdza poprawione sprawozdanie finansowe za 2010
rok obejmujące: rachunek zysków i strat, bilans oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-13

p-0

w-2 (PdP, WW) brak odp. – (AB, JO, MR, DB, ISŁ, GP, RW, KC)

Uchwała ZG PTT Nr 24/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r. /głosowana 2 września 2011 r.
„ZG PTT zatwierdza zmianę terminu organizacji Mistrzostw Polski Formacji PTT i FTS z dnia 17 września
2011na dzień 29 października 2011 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie
www.taniec.pl”.
Głosowanie: za-7
p-0
AGa, WW, AGr, MS, AZ, WZ)

w-1 (MCh)

brak odp- (AB, JO, MR, DB, ISŁ, GP, RW, ACz, MKH,
wstrzymane głosowanie

Głosowanie: za-18

w-0

głosowanie w dniu 2 września 2011 r.

p-0

2

