
UCHWAŁY ZG PTT, mailowe:  maj, czerwiec, lipiec   (Nr 53-56/2012) 
 

 

Uchwała ZG PTT Nr 53/2012 z dnia 4 maja 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza zmianę terminu turnieju GPP w tańcach latynoamerykańskich w kategorii Dorośli w 

Międzyzdrojach z dnia 20.05.2012 r. na dzień 19.05.2012 r.. 

ZG PTT przyznaje prawo do organizacji turnieju GPP w kategorii Junior II oraz Młodzież Kętrzyńskiemu KTS 

KORMORAN w dniu 8.12.2012 r. w Kętrzynie. 

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 – (FW, MKH, AGA, KK, AGR, MC, DB) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 54/2012 z dnia 24 maja 2012 r. 

„ZG PTT przyjmuje poprawki do obowiązującego regulaminu GPP zgodnie z 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”. 

 

Punkt 9 j) 
Turnieje GPP PTT są rozgrywane w kategoriach wiekowych, z czego wynika, że startować w nich 

mogą wyłącznie pary do tych kategorii należące. Wyjątek stanowi kategoria Młodzieży (16-18 lat), 

której pary mogą startować w kategorii dorosłych. 

 

Głosowanie: za-15 p-1 (WW) w-0  brak odp – (FW, MKH, AGA, KK, AGR, MC, DB) 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 55/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. 
„ZG PTT postanawia zmienić zapis Przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego w rozdziale III, pkt 

10, podpunkt d), poprzez dopisanie:  - nie dotyczy kategorii wiekowych Seniorów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na 

stronie www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-15 p-2 (DB, KK) w-0  brak odp – (AB, MS, GP, AGA, AGR, MC) 

 

Uzasadnienie 

Dotychczasowy zapis: d) Nie dopuszcza się (w jednym bloku tanecznym) równoległego startu pary 

tanecznej w 2 kategoriach tanecznych w tym samym stylu. Aktualna liczebność par w kategoriach 

Seniorów nie tworzy zagrożenia wystąpienia wielorundowych eliminacji, a wręcz przeciwnie 

spowodowała praktykę startu par w różnych kategoriach i zestawach na jednym  turnieju. Powyższa 

poprawka ułatwi, a czasem wręcz umożliwi, skonstruowanie logicznego i przyjaznego programu dla par 

w kategorii Seniorów. 

 

 

Uchwała ZG PTT Nr 56/2012 z dnia 1 lipca 2012 r. 

„ZG PTT zatwierdza jednolity projekt Przepisów STT PTT zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

Jednocześnie tracą moc wcześniejsze uregulowania w sprawach objętych działaniem powyższych przepisów – 

wersja luty 2008. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie 

www.taniec.pl”. 

 

Głosowanie: za-14 p-2 (WW, MS) w-0  brak odp – (AB, JO, GP, ISŁ, MKH, AGO, WZ) 

 

 

 


