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Regulamin Grand Prix Seniorów 
Polskiego Towarzystwa Tanecznego 

 

1. RODZAJE TURNIEJÓW GRAND PRIX SENIORÓW PTT 
 

1.1. Turnieje Grand Prix Seniorów PTTto cykl turniejów, obejmujący trzy rodzaje rywalizacji, 

które dalej określane są wspólną nazwą jako Grand Prix Seniorów PTT (GPS PTT).  

1.1.1. Turnieje Grand Prix Seniorów E (GPS-E) 

Uczestniczą pary posiadające klasę F lub E (E-Open).Obowiązujące tańce:  

• tańce standardowe: WA-T-WW-Q 

• tańce latynoamerykańskie: CCC-S-R-JV 

1.1.2. Turnieje Grand Prix Seniorów C (GPS-C) 

Uczestniczą pary posiadające klasę F,E,D, C (C-Open). Obowiązujące tańce:  

• tańce standardowe: WA-T-WW-F-Q 

• tańce latynoamerykańskie: CCC-S-R-PD-JV 

1.1.3. Turnieje Grand Prix Polski Seniorów (GPPS). Uczestniczą wszystkie pary, bez 

względu na posiadaną klasę taneczną (Open).  Obowiązujące tańce: 

• tańce standardowe: WA-T-WW-F-Q 

• tańce latynoamerykańskie: CCC-S-R-PD-JV  

1.2. Wszystkie turnieje rozgrywane są osobno w stylach tanecznych i w kategoriach wiekowych 

zgodnych z Regulaminem Współzawodnictwa w Grupach Seniorów PTT. 

1.3. We wszystkich turniejach cyklu Grand Prix Polski Seniorów mogą uczestniczyć wyłącznie pary 

posiadające odpowiednią klasę taneczną w dniu rozgrywania turnieju. 

 

2. ZASADY  ORGANIZACJI  TURNIEJÓW  GRAND  PRIX  SENIOR ÓW  PTT 
 

2.1. Polskie Towarzystwo Taneczne powierza organizację oraz przekazuje Organizatorowi  

pełnomocnictwa, związane z organizacją turnieju GPS PTT, niezbędne do jej przygotowania i 

przeprowadzenia. Nadzór nad całokształtem funkcjonowania GPS PTT z upoważnienia ZG 

PTT sprawuje Komisja ds. Ruchu Seniorów PTT. 

2.2. Przyznanie praw do turnieju GPS PTT  

2.2.1. Przesłanie oferty organizacji turnieju  na rok następny do Komisji ds. Ruchu Seniorów 

PTT na formularzu według wzoru do pobrania ze strony www.taniec.pl wraz z opinią 
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lub uchwałą właściwego Okręgu PTT. Wypełnioną i podpisaną ofertę przez osoby 

reprezentujące członka wspierającego PTT należy przesłać do dnia 30 września roku 

poprzedzającego cykl GPS PTT drogą elektroniczną do Komisji ds. Ruchu Seniorów 

PTT. Komisja ds. Ruchu Seniorów PTT przesyła potwierdzenie otrzymania oferty 

drogą elektroniczną.  

2.2.2. Uzyskanie zgody na organizację turnieju GPS PTT przez ZG PTT poprzez komisję ds. 

Ruchu Seniorów PTT.  

2.3. Cykl turniejów Grand Prix Seniorów PTT trwa od pierwszego turnieju rozgrywanego po 

Turnieju Finałowym kończącym poprzedni cykl GPS PTT danego roku, do następnego 

Turnieju Finałowego GPS PTT roku następnego.     

2.4. Turnieje Grand Prix Seniorów PTT:                                                                                                                                                                           

2.4.1. Mogą być rozgrywane łącznie z innymi turniejami organizowanymi w ramach PTT;  

2.4.2. Nie mogą być rozgrywane jako turnieje samodzielne w terminach Mistrzostw Polski 

PTT oraz w terminie OTTT o Puchar Prof. Mariana Wieczystego.  

2.4.3. Turnieje muszą być rozegrane we wszystkich kategoriach wiekowych w ramach 

jednego  turnieju GPS PTT, za wyjątkiem kategorii Seniorzy IV, która zostanie 

uruchomiona po ogłoszeniu. 

2.4.4. Zaleca się, aby turnieje z cyklu GPS PTT były  rozgrywane w soboty. 

2.4.5. Turniejem Finałowym staje się ostatni zorganizowany turniej z cyklu GPS PTT w 

danym  roku kalendarzowym.  

2.5. W turniejach GPS PTT mogą brać udział pary zagraniczne zgodnie z przepisami PTT.  

2.6. Podczas weekendu, w trakcie którego rozgrywany jest turniej GPS PTT nie może być 

rozgrywany żaden inny  turniej w kategoriach seniorów. 

2.7. Sposób przeprowadzenia turniejów GPS PTT: 

2.7.1. Kategorie wiekowe podczas  turnieju dla danej klasy (E-Open, C-Open, Open) muszą 

być rozegrane w jednym bloku w obu stylach tanecznych.  

2.7.2. Nie można łączyć w jednym bloku turniejów:  GPS-E z GPS-C oraz GPS-C z GPPS, w 

jednej kategorii wiekowej. 

2.7.3. Dopuszcza się organizowanie innych rywalizacji podczas turnieju GPS PTT. 

Obowiązuje   wtedy kalkulacja czasowa turnieju lub bloku. 

2.7.4. Przerwa między rundami musi wynosić minimum 10 minut. Przerwa pomiędzy stylami 

tanecznymi jednej kategorii i klasy musi wynosić minimum 20 minut. 

2.7.5. Finały oraz półfinały rozgrywane w jednej grupie powinny być rozgrywane 

naprzemiennie z innymi kategoriami wiekowymi lub innymi turniejami PTT. 
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2.7.6. W rundach eliminacyjnych do następnej rundy przechodzi co najmniej 50% par, przy 

czym do rundy finałowej sędziowie typują 6 par. 

2.7.7. W finale zaleca się oceny niejawne, przy czym Sędzia Główny może zadecydować o 

sędziowaniu jawnym. 

2.7.8. Półfinał rozgrywany jest w 2 grupach, a w przypadku parkietu o powierzchni minimum 

300 m2 półfinał można rozegrać w 1 grupie. 

2.7.9. Jeżeli powierzchnia parkietu jest mniejsza niż 300 m2 wszystkie rundy turnieju GPS 

PTT należy przeprowadzić tak, aby w grupach tańczyło nie więcej niż 10 par. 

2.7.10. Przedstawianie par w trakcie finału winno odbywać się z imienia i nazwiska tancerzy 

oraz pełnej nazwy członka wspierającego, którego reprezentuje para. 

2.7.11. Pary kategorii starszej mogą startować w kategorii młodszej, lecz w jednym bloku 

tanecznym mogą startować tylko raz w danym stylu.  

2.8. Organizator turnieju GPS PTT zobowiązany jest do: 

2.8.1. Przeprowadzenia turnieju GPS PTT zgodnie z umową i złożoną ofertą. 

2.8.2. Przestrzegania Regulaminu GPS PTT oraz przepisów PTT. 

2.8.3. Zatwierdzenia regulaminu turnieju przez Komisję ds. Ruchu Seniorów PTT. 

2.8.4. Zaproszenia Komisji Sędziowskiej oraz Komisji Skrutacyjnej zgodnie obowiązującymi 

przepisami PTT. 

2.8.5. Przesłania do Komisji ds. Ruchu Seniorów PTT kopii protokołu Sędziego Głównego 

w terminie 7 dni od zakończenia imprezy. 

2.9. Komisja ds. Ruchu Seniorów PTT zobowiązana jest do: 

2.9.1. Przygotowania listy proponowanych organizatorów do zatwierdzenia przez ZG PTT na 

podstawie ofert przesłanych w wymaganym terminie z uwzględnieniem takich 

kryteriów jak: rejonizacja, liczba turniejów GPS PTT zgłoszonych w danym okręgu, 

nagrody rzeczowe dla par, warunki przeprowadzenia imprezy (obiekt i jego zaplecze 

techniczne), współpraca w poprzednich latach, opinia właściwego Zarządu Okręgu PTT 

o organizatorze, itp. 

2.9.2. Przedstawienia ZG PTT propozycji Kalendarza GPS PTT w terminie do 30 

października roku poprzedzającego cykl GPS PTT. 

2.9.3. Opublikowania kalendarza GPS PTT po podjęciu uchwały zatwierdzającej przez ZG 

PTT, na stronie www.taniec.pl. 

2.9.4. Komisja może rozpatrzyć ofertę, która wpłynie po terminie w razie wystąpienia vacatu 

lub rezygnacji organizatora z przyznanych praw do organizacji GPS PTT. 

2.9.5. Prowadzenia i monitorowania na stronie www.taniec.pl: 
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a. Wykazu turniejów GPS PTT, 

b. Rankingu par na podstawie wyników turniejów GPS PTT 

2.9.6. Rejestru przesyłanej dokumentacji i korespondencji związanej z GPS PTT. 

2.10. Turnieje GPS PTT ocenia Komisja Sędziowska w składzie co najmniej siedmioosobowym. 

2.11. W pracach Komisji Sędziowskiej mogą brać udział sędziowie zagraniczni zgodnie z 

przepisami PTT. 

2.12. Organizator zgłasza proponowany skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej do Komisji ds. 

Sędziów i Skrutinerów PTT, która w terminie 3 dni zatwierdza skład i przesyła 

zaakceptowaną listę do Organizatora oraz do Komisji ds. Ruchu Seniorów PTT.  

 
3. ZASADY  PROWADZENIA  RANKINGU  GPS PTT 

 
3.1. Ranking GPPS PTT prowadzony jest  osobno w stylach tanecznych, w kategoriach wiekowych:   

3.1.1. Dorośli II   (25-29 lat; 25+; pow.24)  

3.1.2. Seniorzy I  (30-39 lat; 30+; pow.29)                                                                                                       

3.1.3. Seniorzy II  (40-49 lat; 40+; pow.39)  

3.1.4. Seniorzy III(50-59; 50+; pow.49) 

3.1.5. Seniorzy IV  ( 60 lat i więcej; 60+; pow.59) - po ogłoszeniu zgodnie z pkt. 

2.4.3.odpowiednio dla każdego rodzaju:  

• Grand Prix Seniorów E;  

• Grand Prix Seniorów C;  

• Grand Prix Polski Seniorów. 

3.2. Do rankingów GPS PTT wliczane są wszystkie turnieje cyklu GPS PTT, w których startuje dana para w 

ramach jednej kategorii wiekowej.(Do rankingu GPS-E dla danej pary zaliczane są także punkty 

zdobyte w turniejach GPS-C i GPPS. Analogicznie w rankingu GPS-C zaliczane będą punkty zdobyte na 

turniejach GPPS) 

3.3. Pary, które w trakcie trwania GPS PTT utraciły prawo startu w danym rodzaju rywalizacji na  

skutek awansu do klasy wyższej, są dalej uwzględniane w danym rodzaju rankingu do końca 

trwania cyklu GPS PTT. 

3.4. Punktacja uaktualniana jest do 7 dni po rozegranym turnieju. 

3.5. Punkty do rankingu GPS PTT naliczane są zgonie z poniższą tabelą, przy udziale minimum 

trzech  par. 
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Tabela. Ilość punktów za miejsca, udział oraz pokonane pary. 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 dla każdej pary dla każdej pary 

GPPS 110 90 70 50 40 30 20 10 za udział 1 za parę 

GPS-C 85 70 55 40 30 20 10 10 za udział 1 za parę 

GPS-E 55 45 35 25 15 10 5 10 za udział 1 za parę 

 
3.6. W klasyfikacji końcowej rankingów GPS PTT uwzględniane będą pary, które uczestniczyły w 

ponad połowie turniejów cyklu GPS w danym rodzaju rywalizacji. 

3.7. W przypadku równej ilości punktów w rankingu o miejscu decyduje większa ilość zwycięstw, 

2-ch miejsc itd 

3.8. Nagrody ZG PTT dla par za roczny cykl GPS PTT: 

• dla 3 najlepszych par każdego rankingu - dyplomy oraz statuetki, puchary lub medale. 

W przypadku uzyskania dodatkowych środków możliwe jest rozszerzenie puli nagród.  


