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Zmiany w przepisach Sportowego Taᑀca Towarzyskiego PTT (wyszczególnione
skreᖰlenia, zmiany lub nowe wprowadzenia na czerwono):

II. ZASADY WSPÓᐐZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY:

1. Kategorie wiekowe

a) Mᐠodzieៀ 16-18 lat
b) Doroᖰli I 19-24 lata
c) Doroᖰli II Doroᖰli II 25-34 lata
d) Seniorzy I 35-44 lata
e) Seniorzy II 45-54 lata
f) Seniorzy III min. 55 lat starszy z partnerów, min. 45 lat mᐠodszy z partnerów
g) Seniorzy IV 66 lat starszy z partnerów, min. 56 lat mᐠodszy z partnerów
6
Uwaga: O przynaleៀnoᖰci do kategorii wiekowej decyduje:
• w kategoriach od a) do b) - rok urodzenia starszego z partnerów.
• w kategoriach od c) do e) - rok urodzenia mᐠodszego z partnerów.
W przypadku nie speᐠniania powyៀszych kryteriów wiekowych (np. partnerka lat 20 –
partner lat 50) para startuje w kategorii Doroᖰli II.
Dopuszcza siᆐ ᐠၐczenie kategorii wiekowych:
• Mᐠodzieៀ + Doroᖰli
• Mᐠodzieៀ + Doroᖰli + Doroᖰli II
• Doroᖰli + Doroᖰli II
• Seniorzy I + Seniorzy II + Seniorzy III
• Seniorzy I + Seniorzy II + Seniorzy III + Seniorzy IV
• Seniorzy II + Seniorzy III + Seniorzy IV
• Seniorzy I + Seniorzy II
• Seniorzy II + Seniorzy III
• Seniorzy III + Seniorzy IV

2. W grupach Hobby wprowadza siᆐ podziaᐠ na kategorie:

a) kategoria OPEN - dopuszcza sie udziaᐠ tancerzy z grup sportowych po speᐠnieniu
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warunków:
Kategoria wiekowa
Klasa
taneczna
Przerwa w startach na
turniejach tanca
Uwaga
Mᐠodzie3, Dorosli I, Dorosli II,
Seniorzy I, II, III
E, D 1 rok dotyczy obojga
z wspóᐠpartnerów
Dorosli II,
Seniorzy I, II, III
C 5 lat drugi ze wspóᐠpartnerów nie
tanczyᐠ w klasach C, B
Dorosli II,
Seniorzy I, II, III
B 10 lat drugi ze wspóᐠpartnerów nie
tanczyᐠ w klasach C, B
Tancerze klas A, S nie maja prawa startu w kategoriach Hobby.
b) kategoria START - moga startowac tancerze, którzy nie posiadali nigdy 6adnej klasy
tanecznej,

a) START  - uczestniczၐ w niej tancerze, którzy nigdy wczeᖰniej nie brali udziaᐠu w
rywalizacji turniejowej do czasu uzyskania na turniejach 3 miejsc na podium, przy co
najmniej 5 startujၐcych parach, z minimum trzech klubów tanecznych, lecz nie dᐠuៀej niៀ
przez 2 lata od daty pierwszego startu.
b) OPEN - uczestniczၐ w niej zawodnicy, którzy przeszli z kategorii START lub
zadeklarowali udziaᐠ bezpoᖰrednio w kategorii OPEN.
Uwaga: w kategoriach Hobby nie mogၐ byၰ zarejestrowani tancerze , którzy brali udziaᐠ w
rywalizacji grup sportowych i posiadajၐ klasy taneczne oraz tancerze, którzy majၐ

10.09.2010 2



Przepisy Sportowego Taᑀca Towarzyskiego PTT – zmiany -zaᐠၐcznik nr 1

wyksztaᐠcenie specjalistyczne w kierunku taniec.

Przepisy przejᖰciowe:
– do koᑀca sezonu 2011/2012 aktualni tancerze kategorii OPEN, posiadajၐcy klasy
taneczne lub wyksztaᐠcenie specjalistyczne w kierunku taniec, zachowujၐ prawo startu w
kategorii Hobby lecz zobowiၐzani  sၐ do przejᖰcia do grup sportowych do koᑀca tego
okresu.
– okres dwuletni dla aktualnych tancerzy kategorii START rozpoczyna siᆐ z dniem
uchwalenia obecnych przepisów.

3. Rodzaje turniejów tanecznych:
a) turnieje wewnၐtrzklubowe,
b) turnieje miᆐdzyklubowe,
c) turnieje ogólnopolskie,

d) turnieje Hobby Open+,

e) turnieje Grand Prix,

f)  puchar Wieczystego,

i)  inne turnieje

5. Zasady organizowania turniejów tanecznych:

a) W turniejach Hobby biorၐ udziaᐠ tancerze - czᐠonkowie zwyczajni PTT posiadajၐcy
ksiၐៀeczki startowe z opᐠacona skᐠadka czᐠonka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy i
znajdujၐcy siᆐ w Centralnej Bazie Danych PTT .
b) W danej kategorii wiekowej moៀe taᑀczyၰ wyᐠၐcznie para, która naleៀy do danej
kategorii wiekowej wynikajၐcej z regulaminu turnieju.
c) W kategorii START mogၐ startowaၰ wyᐠၐcznie pary majၐce zapis w ksiၐៀeczce o
przynaleៀnoᖰci do tej kategorii.
d) W kategorii OPEN mogၐ równieៀ startowaၰ pary kategorii START.
e) W turniejach Hobby Open+ w kategorii Doroᖰli II i w kategoriach seniorskich  mogၐ
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równieៀ startowaၰ pary grup sportowych, na zasadach okreᖰlonych regulaminem turnieju
(np. wyᐠၐcznie pary klasy nie wyៀszej niៀ C).
f) Zgᐠoszenia par tanecznych na turnieje dokonujၐ wyᐠၐcznie czᐠonkowie wspierajၐcy PTT.
g) Zgᐠoszenia turnieju naleៀy dokonaၰ z 4-tygodniowym wyprzedzeniem do Zarzၐdu
Okrᆐgu PTT, ᐠၐcznie z szczegóᐠowym regulaminem udziaᐠu par i typów rywalizacji.
g) Zarzၐd Okrᆐgu PTT na wniosek organizatora w ciၐgu 1 tygodnia wydaje pisemna
decyzje (akceptacja lub jej brak) warunków przeprowadzenia turnieju.
h) O planowanym turnieju Organizator ma obowiၐzek powiadomiၰ wszystkie szkoᐠy i kluby
taᑀca danego Okrᆐgu na 2 tygodnie przed terminem turnieju.
i) Turnieje ocenia minimum 5-osobowa Komisja Sᆐdziowska i 1-osobowa Komisja
Skrutacyjna.
j) O iloᖰci par typowanych i przechodzၐcych do nastᆐpnej rundy decyduje Sᆐdzia Gᐠówny
turnieju.
k) Zabrania siᆐ przeprowadzania dogrywek.
l) Ocena par w rundach finaᐠowych dokonywana jest z uៀyciem Skating Systemu, w
rundach finaᐠowych ocenᆐ przeprowadza siᆐ w sposób niejawny.
m) Wyniki (zajᆐte miejsca w turnieju) do ksiၐៀeczek startowych wpisuje Biuro Turnieju pod
nadzorem przedstawiciela Komisji Skrutacyjnej.
n) Repertuar taneczny – dowolny.
o) Stroje taneczne – dowolne.

III. ZASADY RYWALIZACJI W GRUPACH SPORTOWYCH
1. Rodzaje Turniejów Tanecznych
...
b) Mistrzostwa Polski:
VI. Seniorów (I+II+III+IV):
• w taᑀcach standardowych
• w taᑀcach latynoamerykaᑀskich
• w 10 taᑀcach
Uwaga: w przypadku zarejestrowania wiᆐkszej liczby par w poszczególnych kategoriach
seniorskich moៀliwe jest rozegranie dodatkowo Mistrzostw Polski w tych kategoriach.
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...
2. Klasy taneczne w kategoriach wiekowych
a) Maluchy do 7 lat Klasa E
b) Dzieci Mᐠodsze 8-9 lat Klasy: E, D
c) Dzieci Starsze 10-11 lat Klasy: E, D, C
d) Juniorzy Mᐠodsi 12-13 lat Klasy: E, D, C, B
e) Juniorzy Starsi 14-15 lat Klasy: E, D, C, B, A
f) Mᐠodzieៀ 16-18 lat Klasy: E, D, C, B, A, S
g) Doroᖰli 16 lat i starsi Klasy: E, D, C, B, A, S
h) Doroᖰli II 25-34 lat Klasy: E, D, C, B, A, S
i) Seniorzy I 35-44 lata  Klasy:  D, C, B, A, S
j) Seniorzy II 45-54 lata Klasy:  D, C, B, A, S
k) Seniorzy III min. 55 lat starszy z partnerów, min. 45 lat mᐠodszy z partnerów Klasy:  B,
A, S
l) Seniorzy IV 66 lat starszy z partnerów, min. 56 lat mᐠodszy z partnerów Klasy:   A, S
UWAGI:
• O przynaleៀnoᖰci do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z partnerów,
a w kategorii Doroᖰli II oraz Seniorów I i II rok urodzenia mᐠodszego z partnerów.
• Dopuszcza siᆐ ᐠၐczenie kategorii w turniejach typu OPEN:
- Maluchy i Dzieci Mᐠodsze,
- Dzieci Mᐠodsze i Dzieci Starsze,
- Juniorzy Mᐠodsi i Juniorzy Starsi,
- wszystkie kombinacje sၐsiadujၐcych kategorii Seniorskich.
9
• W turniejach typu OPEN Juniorzy Mᐠodsi mogၐ startowaၰ w kategorii Juniorów
Starszych, Juniorzy Starsi mogၐ startowaၰ w kategorii Mᐠodzieៀ; Mᐠodzieៀ, Doroᖰli II i
Seniorzy I, II, III, IV mogၐ startowaၰ w kategorii Doroᖰli oraz Seniorzy I, II, III, IV mogၐ
startowaၰ w kategorii Doroᖰli II.

• Klasᆐ taneczna E para otrzymuje automatycznie, a klasy wyៀsze po uzyskaniu
odpowiedniej liczby punktów i miejsc na podium (wpis F do ksiၐៀeczki) – nie dotyczy
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kategorii seniorskich I, II, III i IV. Wpisu klas do ksiၐៀeczek startowych dokonuje
Przewodniczၐcy Komisji Skrutacyjnej.
• w kategoriach Seniorzy I, II, III i IV para otrzymuje najniៀszၐ moៀliwၐ klasᆐ
automatycznie,  a klasy wyៀsze na podstawie decyzji komisji sᆐdziowskiej turnieju.
Decyzja ta jest podejmowana:
a) na wniosek czᐠonka wspierajၐcego, wᐠaᖰciwego dla przynaleៀnoᖰci zawodnika,
b) obligatoryjnie: na Mistrzostwach Polski, finaᐠowym turnieju Grand Prix Polski oraz
Pucharze Wieczystego,
c) na wniosek organu ZG PTT,  wᐠaᖰciwego do nadzoru rywalizacji w kategoriach
seniorskich, po uzyskaniu przez parᆐ 3 miejsc na podium, w turniejach speᐠniajၐcych
wymogi odpowiednio jak dla turnieju punktowego.
Komisja sᆐdziowska turnieju nie musi przyznaၰ parze wyៀszej klasy, moៀe teៀ nadaၰ
klasᆐ z przeskokiem.
Wpisu klas do ksiၐៀeczek startowych dokonuje Przewodniczၐcy Komisji Skrutacyjnej.
• Pary klasy E i D, z wyjၐtkiem kategorii Seniorzy I, II, III,  IV, klasy taneczne zdobywajၐ w
ᐠၐcznej punktacji taᑀców standardowych i latynoamerykanskich, a w pozostaᐠych klasach
w stylach.
• Pary wszystkich klas w kategorii Seniorzy I, II, III i IV, klasy taneczne zdobywajၐ odrᆐbnie
w stylach.
• Pary przechodzၐce z kategorii mᐠodszych do kategorii seniorskich zachowujၐ swojၐ
klasᆐ.  Jeៀeli przerwa w startach któregokolwiek z tancerzy byᐠa dᐠuៀsza niៀ 3 lata para lub
nowo powstaᐠa para moៀe poddaၰ siᆐ klasyfikacji ustalajၐcej klasᆐ, na pierwszym swoim
turnieju w kategorii seniorskiej.

4. Zasady zdobywania punktów i wyៀszych klas tanecznych
...
j) Pary taneczne, które w Mistrzostwach Polski w stylach Juniorów Starszych, Mᐠodzie3y
i Dorosᐠych zajmၐ miejsca okreᖰlone poniៀej uzyskujၐ najwyៀsza z moៀliwych w danej
kategorii wiekowej klasᆐ taneczna:
• Mistrzostwa Polski Dorosᐠych w stylach tanecznych – cwierၰfinaᐠ
• Mistrzostwa Polski Mᐠodzieៀy w stylach tanecznych – póᐠfinaᐠ

10.09.2010 6



Przepisy Sportowego Taᑀca Towarzyskiego PTT – zmiany -zaᐠၐcznik nr 1

• Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych w stylach tanecznych – finaᐠ
• Mistrzostwa Polski Juniorów Mᐠodszych w stylach tanecznych – finaᐠ
• Mistrzostwa Polski Dzieci Starszych w stylach tanecznych - finaᐠ
• Mistrzostwa Polski Seniorów w stylach tanecznych – finaᐠ
• Akademickie Mistrzostwa Polski w stylach tanecznych –finaᐠ
...
7. Klasy taneczne i obowiၐzujၐce w nich tance w turniejach objᆐtych klasyfikacja
punktowa:
a) MALUCHY do 7 lat
Klasa E w kombinacji (WA–WW–Q–S–CH–J)
b) DZIECI MᐐODSZE 8-9 lat
Klasy E, D w kombinacji (WA–WW–Q–S–CH–J)
c) DZIECI STARSZE 10-11 lat
Klasy E, D w kombinacji (WA–WW–Q–S–CH–J)
Klasa C w stylach: Standard (WA–T–WW–Q), Latin (S–CH–R–J)
d) JUNIORZY MᐐODSI 12-13 lat
Klasy E, D w kombinacji (WA–T–WW–Q–S–CH–R–J)
Klasy C, B w stylach: Standard (WA–T–WW–F–Q), Latin (S–CH–R–P–J)
e) JUNIORZY STARSI 14-15 lat
Klasy E, D w kombinacji (WA–T–WW–Q–S–CH–R–J)
Klasy C, B, A w stylach: Standard (WA–T–WW–F–Q), Latin (S–CH–R–P–J)
f) DOROSLI I 16 lat i starsi
Klasy E, D w kombinacji (WA–T–WW–Q–S–CH–R–J)
Klasy C, B, A, S w stylach: Standard (WA–T–WW–F–Q), Latin (S–CH–R–P–J)
g) DOROᖠLI II 25 lat i starsi
Klasy E, D w kombinacji (WA–T–WW–Q–S–CH–R–J)
Klasy C, B, A , S w stylach: Standard (WA–T–WW–F–Q), Latin(S–CH–R–P–J)
h) SENIORZY I 35 lat i starsi
Klasa D w stylach: Standard (WA–T–WW–Q), Latin (S–CH–R–J)
Klasy C, B, A, S w stylach: Standard (WA–T–WW–F–Q), Latin (S–CH–R–P–J)
i) SENIORZY II 45 lat i starsi
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Klasa D w stylach: Standard (WA–T–WW–Q), Latin (S–CH–R–J)
Klasy C, B, A, S w stylach: Standard (WA–T–WW–F–Q), Latin (S–CH–R–P–J)
j) SENIORZY III min. 55 lat – starszy z partnerów, min. 45 lat mᐠodszy
Klasy B, A, S w stylach: Standard (WA–T–WW–F–Q), Latin (S–CH–R–P–J)
dopuszcza siᆐ turnieje w wybranych taᑀcach
k) SENIORZY IV min. 66 lat – starszy z partnerów, min. 56 lat starszy
Klasy A, S w stylach: Standard (WA–T–WW–F–Q), Latin (S–CH–R–P–J)
dopuszcza siᆐ turnieje w wybranych taᑀcach

8. Repertuar taneczny
a) Pary Maluchów, Dzieci, Juniorów i Dorosᐠych klasy E, D i C – wg Zaᐠၐcznika 1 - WYKAZ
FIGUR.
b) Pary Dorosᐠych II i wszystkich kategorii Seniorów oraz wszystkie pary klasy B i A –
repertuar dowolny.
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