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 STT PTT-poprawki po zebraniu ZG w dn.06.02.2016r. -kolor fioletowy 
Rywalizacja Amatorska 
-pkt.5 ( zmiany przy klasie F) 
-pkt.9.1 (doprezcyzowanie ,że System OPTIMUM to system ogólnopolski ,zaznaczono klasy 
nieobowiązkowe-wynika to z wcześniejszych zapisów );dodatkowo zostały zasygnalizowane 
klasy okregowe Brąz,Srebro i Złoto z odnosnikiem do Systemu PREMIUM pk.5.3 
-pkt.9.2 (uporządkowanie  turniejów podwyższajacych klasę; wkreślenie Puchar Polski; na 
początku  tak określaliśmy  Puchar Klas ; został przez nieuwagę podwójny zapis) 
+ dodany pkt.9.27  -ranking 
+uwaga DO  PRZEKLASYFIKOWAŃ  z GPP i Rankingu 
System PREMIUM-poprawki na fioletowo 
-pkt.1.2-jako doprecyzowujący  możliowsci zdobycia wyższej klasy przez punkty PREMIUM 
w klasie A 
-pkt.1.4-opis możliwości wspólnych startów F+E  (1.41;1.4.2.) 
-pkt.5.3- opisanie wejścia w system ogólnopolski z systemu okregowego: od klasy F. 
Opis  sytuacji: 
Wychodząc naprzeciw  trudnej sytuacji par klasy F w okręgach mniejszych,czy tych ,w których dotychczas 
ta rywalizacja nie była prowadzona,proponujemy wprowadzić  możliwość tańczenia  par klasy F, wespół z 
klasą E .Propnujemy dwie mozliwości: 
-para klasy F może zgłosić swój udział w rywalizacji z klasą E; zgłoszenie równoznaczne jest z akceptacją 
 przepisów dotyczących rywalizacji  w wyższej klasie. 
-organizator może założyć z góry przeprowadzenie rywalizacji w klasach F+E. Obowiązują tańce takie jak w 
klasie wyższej. 
W przypadku połączenia się klas ,pary zdobywają Premium,zgodnie z zasadami Systemu 
PREMIUM.Liczba startujących decyduje o liczbie przyznanych punktów PREMIUM. 

Wprowadzenie w/w zapisu  musi skutkować  kolejną zmianą: 
W  kategoriach powyżej 15 lat,16-18 ,19 lat  i starsi, a także konsekwentnie Dorosli 2 i Seniorzy-  dla klasy 
F  została wcześniej  zapisana   kombinacja, klasa E jest rozgrywana natomiast  w stylach ;stąd 
konieczność zmiany zapisów -tabela pkt.5 Rywalizacji Amatorskiej 
W kategoriach młodszych nie mamy takiego problemu, ponieważ  zarówno w F jak i w klasie E  turnieje są 
rozgrywane w kombinacji. 

uchwała dotycząca pzeklasyfikowań z Rankingu PTT za rok 2016 
Jako Komisja jesteśmy  za tym, by klasa była także bonusem dla najlepszych( miejsca 1-6) par 
z Rankingu PTT za rok 2016.W większości przypadków przeklasyfikowanie nie będzie miało miejsca ( pary 
najlepsze-mają najwyższe możliwe w swoich kategoriach klasy ),jednak wizerunkowo  będzie to kolejny 
bonus, którego nasz,,rynek" oczekuje. 
  W przepisach sygnalizujemy powyższa możliwość w nowym punkcie 9.2.7 

Jako obowiązującą dla przeklasyfikowań w Rankingów  GPP i PTT dodaliśmy uwagę: 
  Przeklasyfikowanie może byc o jedna klasę wyżej od posiadanej; przeklasyfikowanie nie ma 
 miejsca w przypadku posiadania przez pare najwyższej przewidywanej dla danej kategorii wiekowej 
-klasy tanecznej. 
Bardzo proszę o przyjęcie wypracowanych zmian. 
Zależy nam na jak najszybszym przegłosowaniu poprawek,  zamieszczeniu ich w dokumentach na stronie 
PTT oraz  na rozpoczęciu aktywnej kompleksowej promocji -wprowadzonych ostatnimi uchwałami zmian. 
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