
Omówienie zmian w regulaminie Rywalizacji Seniorów. 

Na Czerwono – stare brzmienie 

Na Niebiesko – nowe brzmienie 

 

1. Usunięto p. 2.3.9  

2.3.9. W turniejach PREMIUM dopuszcza się: 

a) w ramach jednej kategorii wiekowej możliwość łączenia dwóch sąsiednich klas począwszy 

od klasy D wzwyż np. D+C; C+B itd. w przypadku niespełnienia warunków turnieju 

PREMIUM przez jedną z klas. 

b) możliwość łączenia dwóch sąsiednich kategorii wiekowych w tej samej klasie, w przypadku 

niespełnienia warunków turnieju PREMIUM przez jedną z kategorii. 

Wyniki w klasyfikacji PREMIUM obliczane są dla połączonej grupy. 

 

Organizator nie będzie mógł połączyć kategorii wiekowych i klas. Poprawka ma istotne znaczenie 

dla par, ponieważ organizator nie będzie mógł połączyć sąsiednich klas lub sąsiednich kategorii 

wiekowych w turniejach PREMIUM w przypadku gdy któraś z rywalizacji nie spełni wymogu turnieju 

PREMIUM. 

Oczywiście zgodnie z p. 2.2.3 i 2.2.4 pary mogą wystartować w kategorii wiekowej młodszej lub w 

klasie tanecznej wyższej. Będzie to jednak decyzja pary a nie organizatora. Decyzja o zmianie nie 

będzie skutkować dodatkowymi opłatami. 

 

2. uproszczono p. 3.2.2  

3.2.2 W przypadku nowopowstających par obowiązują zasady : 

a) Jeśli oboje współpartnerzy posiadają taką samą klasę taneczną w danym stylu - para nabywa 

tą samą klasę taneczną w danym stylu. 

b) Jeśli oboje współpartnerzy posiadają o jedną lub dwie różne klasy taneczne w danym stylu - 

para nabywa klasę o jedną niższą od wyższej posiadanej przez jednego ze współpartnerów w 

danym stylu. 

c) Jeśli oboje współpartnerzy posiadają o trzy lub więcej różne klasy taneczne w danym stylu - 

para nabywa klasę o dwie niższą od wyższej posiadanej przez jednego ze współpartnerów w 

danym stylu. 

d) W przypadku nowopowstających par, zdobyte w dotychczasowej rywalizacji punkty 

PREMIUM sumuje się oraz dzieli na pół, z zaokrągleniem w dół. 

 
3.2.2 W przypadku nowopowstających par obowiązują zasady jak dla grup sportowych.  
 

Poprawka jest tylko "kosmetyczna" i dostosowuje regulamin do ogólnych przepisów PTT.  


