Drogie Pary Taneczne
Szanowni Członkowie PTT
W związku z bardzo złożoną sytuacją w sporcie tanecznym i tańcu towarzyskim Prezydium Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego uprzejmie przedstawia poniższe informacje.
W sporcie tanecznym wiodącą rolę odgrywa Międzynarodowy Komitet Olimpijski (IOC), który w
dyscyplinach sportowych zdefiniowanych jako olimpijskie sporty letnie, olimpijskie sporty zimowe i sporty
uzupełniające nominuje Światowe Federacje nadając im wyłączne prawa organizacji światowej rywalizacji
sportowej. Do Światowych Federacji należą na zasadzie wyłączności Federacje Krajowe, które zajmują się
współorganizacją światowej rywalizacji sportowej i organizacją rywalizacji krajowej.
„Dance sport” tj. sport taneczny jest sportową dyscypliną uzupełniającą. Światową Federacją jest World
DanceSport Federation (WDSF). Polskie Towarzystwo Taneczne (PTT) jest członkiem WDSF. WDSF
usilnie popiera starania PTT o uzyskanie praw polskiego związku sportowego (załącznik: pismo WDSF do
Ministra Sportu i Turystyki), a wchodzące w życie w roku 2012 prawo sportowe stwarza taką możliwość
dla PTT (stosowny wniosek o nadanie praw został złożony do Ministra Sportu i Turystyki w dniu 21
października 2010 r., sprawa jest w toku).
W światowym tańcu towarzyskim sytuacja jest bardzo złożona z powodu konfliktu pomiędzy WDSF i
World Dance Council. PTT niezmiennie podtrzymuje stanowisko mające na celu jedność w światowym
tańcu towarzyskim i wykorzystuje wszelkie swoje kompetencje w tym zakresie. W szczególności: - w latach
2007-2010 PTT przekazywało swoje członkostwo w International Professional Division Council (IPDSC) i
World DanceSport Federation Professional Division (WDSF PD) dla Polskiego Zawodowego
Stowarzyszenia Tanecznego (PZST) i te decyzje zaowocowały jednością w tańcu towarzyskim w Polsce
jako, że PTT jest członkiem WDSF zaś PZST jest członkiem WDC , - PTT wyraziło swoje jednoznaczne
stanowisko w sprawie utrzymania przez WDSF pozwolenia startu w turniejach UK Championships,
International Championships i British Open Championships w Blackpool dla par tanecznych biorących
udział w rywalizacji WDSF w roku 2012.
W czerwcu i październiku 2011 r. WDSF określiło zasady światowej rywalizacji w sporcie tanecznym ważniejsze punkty są przedstawione na naszej stronie w Komunikacie WDSF. W związku z tymi przepisami
ZG PTT podjął wyłącznie decyzje zabezpieczające możliwości udziału par tanecznych w rywalizacji
światowej.
Równocześnie Prezydium ZG PTT informuje, że jakiekolwiek decyzje Krajowej Federacji zezwalające
parom tanecznym na udział w międzynarodowych turniejach tańca bez ograniczeń mogą pary taneczne
wprowadzać w błąd. To WDSF a nie Krajowa Federacja ustala zasady światowej rywalizacji sportowej
w dyscyplinie sport taneczny i to WDSF będzie podejmowała decyzje co do udziału pary w rywalizacji
WDSF (Rule 13 p.3);
W praktyce Narodowa Federacja zgłasza parę taneczną do rywalizacji WDSF - para taneczna podejmuje
samodzielnie i odpowiedzialnie decyzje odnośnie startu w turniejach - natomiast końcową decyzję
podejmuje WDSF (nie Krajowa Federacja !!!). Przykład: przed Mistrzostwami Świata w Tańcach
Latynoamerykańskich 2011 WDSF skierowało pismo do Krajowych Federacji, że nie będzie respektowało
nominacji par tanecznych, które wystartowały na turniejach spoza Kalendarza WDSF.
Warto również dodać szczegółowe informacje pochodzące z WDSF odnośnie „trzech turniejów w Anglii”.
Pozwolenie od WDSF na uczestnictwo par biorących udział w rywalizacji WDSF w Blackpool Dance
Festival 2012 jest wynikiem kompromisu pomiędzy WDSF i Organizatorami Blackpool Dance Festival
2012. W wyniku kompromisu Blackpool Dance Festival 2012 będzie organizowany według dotychczasowej
formuły, ale będzie poszerzony o turniej/turnieje WDSF - rozmowy trwają.
Organizatorzy UK Championships i International Championships nie wyrazili zgody na żadne odstępstwa.
Co do organizacji rywalizacji krajowej w sporcie tanecznym obowiązujące będą przepisy wykonawcze
WDSF.
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