
Omówienie zmian w Regulaminie Grand Prix Seniorów.  

Większość z nich to zmiany systematyzujące zapisy a także kosmetyczne.  

Istotne zmiany dotyczą wielkości parkietu i obsady sędziowskiej. 

Na Czerwono – stare brzmienie 

Na Niebiesko – nowe brzmienie 

1. Uszczegółowiono p. 1.2  

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

zgodnych z Regulaminem Współzawodnictwa w Kategoriach Seniorów PTT. 

1.2. Wszystkie turnieje rozgrywane są osobno w stylach tanecznych w kategoriach Senior I, 

Senior II, Senior III + IV.  
 

Uszczegółowienie zapisu o połączonych kategoriach Senior III i IV 

 
 
2. Modyfikacja p. 2.2.1  
 

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 

lub uchwałą właściwego Okręgu PTT. Wypełnioną i podpisaną ofertę przez osoby 

reprezentujące członka wspierającego PTT należy przesłać do dnia 15 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. 

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

Seniorów PTT przez Biuro ZG PTT, na formularzu według wzoru do pobrania ze strony 

www.taniec.pl, wraz z opinią lub uchwałą właściwego Okręgu PTT do dnia 30 czerwca roku 

poprzedzającego.  
 
Zmiana terminu zgłaszania ofert na organizację GPS oraz sposobu zgłaszania ofert przez Biuro ZG 
PTT ma na celu wcześniejsze rozpatrzenie ofert. 
 
 
3. Uproszczono p. 2.4.3  
 

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. 

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

turnieju GPS PTT.  
 
Uproszczenie będące skutkiem zmiany p. 1.2 
 
 
4. dodano p. 2.7.1  
 

2.7.1. Turnieje GPS PTT muszą być rozgrywane w kolejno następujących po sobie blokach 

tanecznych.  
 
Obowiązek rozgrywania GPS w kolejno następujących po sobie blokach. 
 



 
5. Doprecyzowano p. 2.7.3 (dawniej 2.7.2)  

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

kategorii wiekowej. Jeśli turniej rozgrywany jest w dwóch blokach to kolejność rywalizacji musi być 

następująca: Blok I – GPS-C; Blok II – GPS-E + GPPS.  
 
Doprecyzowano kolejność rozgrywania turnieju GPS. 
 
 
6. Uelastyczniono p. 2.7.5 (dawniej 2.7.4)  
 

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. Przerwa między rundami powinna wynosić minimum 10 minut. Przerwa pomiędzy stylami 

tanecznymi jednej kategorii i klasy musi wynosić minimum 20 minut.  
 
Przerwa czasowa pomiędzy rundami po wprowadzeniu systemu sędziowania elektronicznego może 
być skrócona ze względu na przemienne ustawianie rywalizacji seniorów. 
 
 
7. Dodano p. 2.7.8  

 
2.7.8. Minimalna powierzchnia parkietu musi wynosić 240 m2.  
 
Dodano minimalną wielkość parkietu dla GPS = 240 m2  
 
 
8. Zmodyfikowano p. 2.7.9 (dawniej 2.7.7 )  
 

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

300 m2 półfinał można rozegrać w 1 grupie. 

 
2.7.9. Półfinał rozgrywany jest w 2 grupach, a w przypadku parkietu o powierzchni minimum 320 m2 

półfinał można rozegrać w 1 grupie.  
 
Zwiększono wymaganą wielkość parkietu, dla której można rozegrać półfinał w jednej grupie. 
 
 
9. zmodyfikowano p. 2.7.10 (dawniej 2.7.8 )  
 

2.7.8. 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. Jeżeli powierzchnia parkietu jest mniejsza niż 320 m2 wszystkie rundy turnieju GPS PTT 

należy przeprowadzić tak, aby w grupach tańczyło nie więcej niż 10 par.  
 
Zwiększono wymaganą wielkość parkietu, dla której można rozegrać rundy w jednej grupie 
większej niż 10 par. 
 
 
 
  



10. doprecyzowano p. 2.7.11 (dawniej 2.7.9)  
 

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

oraz pełnej nazwy członka wspierającego, którego reprezentuje para. 

 
2.7.11. Przedstawianie par w trakcie finału powinno odbywać się z imienia i nazwiska tancerzy. 
 
Prezentacja par tylko z imienia i nazwiska bez podawania przynależności klubowej. 
 
 
11. Zmodyfikowano p. 2.9.2  
 

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

roku poprzedzającego cykl GPS PTT. 

 
2.9.2. Przedstawienia ZG PTT propozycji Kalendarza GPS PTT w terminie do 15 września roku 

poprzedzającego cykl GPS PTT.  
 
Zmieniono termin zatwierdzenia kalendarza GPS na kolejny rok do 15.09. 
 
 
12. Usunięto p. 2.9.6  
 

2.9.6. Rejestru przesyłanej dokumentacji i korespondencji związanej z GPS PTT. 
 
Rejestr mailowy prowadzony będzie poprzez Biuro ZG PTT  
 
 
13. Doprecyzowano p. 2.10  
 

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

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

zgodnie z przepisami sędziowskimi PTT.  

 
Zgodność ustalania składu komisji sędziowskiej z przepisami PTT  
 
 
14. Dodano p. 2.11  

 
2.11. W skład Komisji Sędziowskiej mogą wejść maksymalnie: 2 osoby z jednego okręgu, 1 osoba z 

małżeństwa lub pary tanecznej.  
 
Określono warunki kompletowania składu komisji sędziowskiej  
 
 
15. Uszczegółowiono p. 2.12 (dawniej 2.11)  
 

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

przepisami PTT. 

 

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

PTT, po zatwierdzeniu przez komisję ds. Sędziów i Skrutinerów PTT.  
 
Jeśli w komisji sędziowskiej ma być sędzia zagraniczny to musi to być zatwierdzone przez Komisję 
d/s Sędziów PTT  
 
 
 



16. Zmieniono p. 2.13 (dawniej 2.12)  

 

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. 

 
2.13. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej zatwierdza Zarząd właściwego Okręgu PTT.  
 
Skład komisji sędziowskiej zatwierdza Zarząd Okręgu, analogicznie do innych turniejów PREMIUM. 
 
 
17. Zmieniono p. 3.1.3 
 

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

3.1.3. Seniorzy III + IV (50-59; 50+; pow.49)  
 
Skutek zmiany p. 1.2 
 
 
18. Usunięto p. 3.1.4  
 

3.1.4. Seniorzy IV (60 lat i więcej; 60+; pow.59)- po ogłoszeniu. 
 
Skutek zmiany p. 1.2 


