
Regulamin Rywalizacji w kategoriach seniorów - zmiany:   

W punkcie  

3.2. Przyznawanie klasy tanecznej  
 
dodano podpunkt. 3.2.3 

3.2.3    Tancerz/tancerka wracająca do startów po ponad 10 letniej przerwie może 

wnioskować do Komisji ds. Seniorów za pośrednictwem swojego Klubu o obniżenie swojej 

klasy tanecznej o jeden poziom. Nowo nadana klasa jest uwzględniana podczas określania 

klasy nowopowstałej pary.  

 

W związku z tym pozostałe podpunkty zmieniły numerację  

 

W punkcie 

 

4.1 .  Repertuar taneczny 

wykreślono punkt 4.1.3 ponieważ do tej pory zapowiadany repertuar OPEN Plus nie został 

opracowany. Wskutek wykreślenia tego punktu, punkt 4.1.2 przyjął brzmienie: 

 

4.1.2  W klasach D, C, B, A, S obowiązuje repertuar OPEN 

 

 

Regulamin GPS i LS - zmiany:   

- wydzielono jako odrębną kategorię Senior IV w GPPS  

- zmodyfikowano klasyfikację par na podstawie cyklu Ligi Seniorów 

Stąd też nastąpiły zmiany w następujących punktach: 

w punkcie:   

1. Rodzaje turniejów:   

Zmieniono treść punktu 1.3  

 

1.3    Wszystkie turnieje GPPS rozgrywane są osobno w stylach tanecznych w kategoriach 

Senior I, Senior II, Senior  III, Senior IV. 

 

dodano punkt 1.4  

1.4  Wszystkie turnieje Ligi Seniorów rozgrywane są osobno w stylach tanecznych w 

kategoriach Senior I, Senior II, Senior  III + Senior IV.  

Pozostałe podpunkty zmieniają tylko numerację na skutek dodanego punktu  

 



W punkcie dodano punkt 1.1.1.4 

1. Zasady prowadzenia Rankingów GPPS PTT oraz LS PTT 
 

1.1. Grand Prix Polski Seniorów 

1.1.1. Ranking GPPS PTT prowadzony jest osobno w stylach tanecznych, w 

kategoriach wiekowych:   

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

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

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

1.1.1.4. Seniorzy IV(60+; pow.59)  

 

W punkcie:  

4.   Nadanie klas oraz nagrody za roczny cykl GPP PTT oraz LS PTT  

zmieniono treść punktu 4.1.5  

było:  

"Nową klasę otrzymuje 15% (w zaokrągleniu w górę) najlepszych par spośród tych, które 

uczestniczyły w co najmniej 2 turniejach w cyklu rankingowym, minimum zwycięzca cyklu."  

Po zmianie 

"Nową klasę otrzymuje 15% (w zaokrągleniu w górę) najlepszych par spośród tych, które 

uczestniczyły w co najmniej 2 turniejach w cyklu rankingowym, przy minimum 3-ch parach 

spełniających powyższe wymogi."  

 

 

 

 

 

 


