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UCHWAŁY ZG PTT, mailowe: wrzesień-grudzień 2011                                    (Nr 44-51/2011) 
 
 

Uchwała ZG PTT Nr 44/2011 z dnia 16 września 2011 r. 
„ZG PTT zatwierdza zmiany w kalendarzu Grand Prix Polski na rok 2011: 
- dodanie turnieju GPP Młodzież i Dorośli ST i LA w Wyszkowie w dniach 29-30.10.2011 roku 
- dodanie turnieju GPP Dorośli ST i LA w Kętrzynie w dniu 19.11.2011 roku 
- dodanie turnieju GPP Junior II ST i LA w Skawinie w dniu 26.11.2011 roku 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”. 
 
Głosowanie: za-19 p-0 w-0 brak odp. - (AB, JO, GP, AGA) 
 
 
 Uchwała ZG PTT Nr 45/2011 z dnia 16 września 2011 r. 
„ZG PTT zatwierdza zmianę terminu rozegrania turnieju GPP Kat. Młodzież z 26 listopada 2011 r. na 27 
listopada 2011 r. (Gdynia). 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”. 
 
Głosowanie: za-19 p-0 w-0 brak odp. - (AB, JO, GP, AGA) 
 
 

Uchwała ZG PTT Nr 46/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. 
„ZG PTT ustala, że w roku 2012 honorarium dla sędziów sędziujących Mistrzostwa Polski PTT i FTS wynosić 
będzie równowartość 200 CHF za 1 dzień pracy. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”. 
 
Głosowanie: za-12 p-9 (AB, MS, JO, MR, DB, MT, WW, MKH, KK) w-1(GP)         brak odp. - (KC) 
 
 

Uchwała ZG PTT Nr 47/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. 
„ZG PTT postanawia przekazać prawa organizacji turnieju Mistrzostwa Polski PTT i FTS Formacji na rok 2012 
SKT FLAMENCO z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, które odbędą się w Siemianowicach Śląskich w dniu 
15 września 2012 r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”. 
 
Głosowanie: za-16 p-0 w-0 brak odp. - (MKH,KC,RW,AZ,ISŁ,DB, AC) 
 
 

Uchwała ZG PTT Nr 48/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. 
„ZG PTT przyjmuje Regulamin GPP obowiązujący od dnia 1.12.2011r. zgodnie z załącznikiem 1 do uchwały. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”. 
 
Głosowanie: za-17 p-1 (AB)  w-0 brak odp. - (MS, DB, RW, KC, WW) 
 
 

Uchwała ZG PTT Nr 49/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 
„ZG PTT postanawia wprowadzić jednorazowo poprawkę do regulaminu eliminacji do Mistrzostw Polski PTT i 
FTS 2012 w kategorii Dzieci Młodszych polegającą na kwalifikowaniu w tańcach standardowych, 
latynoamerykańskich oraz 10 tańcach na podstawie wyników w kombinacji zgodnie z kryteriami 2 i 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”. 
 
Głosowanie: za-20 p-0  w-0 brak odp. - (ISŁ, FW, MKH) 
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Uchwała ZG PTT Nr 50/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. 
„ZG PTT dofinansowuje XXXVIII OTTT o Puchar prof. Mariana Wieczystego, organizowany w dniach 14-15 
stycznia 2011 r. w Krakowie, w kwocie 12.000 zł. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”. 
 
Głosowanie: za-20 p-0 w-0 brak odp. - (ISŁ, WW, MKH) 
 
 

Uchwała ZG PTT Nr 51/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. 
„ZG PTT postanawia przekazać prawa organizacji turnieju Mistrzostwa Polski PTT i FTS w 10 Tańcach na rok 
2012 ST IMAGE Marcina Politowskiego, które odbędą się w Ciechanowie w dniach 10-11 marca 2012 r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 
www.taniec.pl”. 
 
Głosowanie: za-20 p-0 w-0 brak odp. - (DB, GP, AGO) 
 
 
 


