A. Przepisy wykonawcze
do Przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego - rozdz. III pkt.4 ppkt.k
1. Przepisy o sklasyfikowaniu dotyczą wyłącznie nowopowstającej pary, w kategorii taniec sportowy?
w której w wyniku połączenia jedna osoba z pary podwyższy swoją klasę, tj.:
S+E=A, S+D=A, S+C=A,S+B=A
A+E=B, A+D=B, A+C=B,
B+E=C, B+D=C,
Nie dotyczy to zawodników, łączących się w pary klasy:
C+C=C, B+B=B, A+A=A, S+S=S, B+C=C, A+B=B, S+A=A oraz par, które w wyniku połączenia
uzyskają kl.E lub D.
2. KARTA/PROTOKÓŁ sklasyfikowania pary stanowi załącznik nr 1 do niniejszych przepisów.
3. Procedura sklasyfikowana pary:
a) para zgłasza chęć połączenia na piśmie członkowi wspierającemu, którego będzie reprezentować,
(część I zał. Nr 1)
b) członek wspierający stwierdza pod względem formalnym zgodność z przepisami współzawodnictwa
STT (część II zał. Nr 1)
c) para zgłoszona przez członka wspierającego na swój pierwszy turniej punktowy przedkłada
wypełnioną w I i II części kartę przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej na danym turnieju
d) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po zakończeniu turnieju poświadcza fakt sklasyfikowania pary
(część III zał. Nr 1), dokonując stosownego wpisu do książeczek startowych pary (bez punktów),
e) tak potwierdzoną kartę (stanowiącą w tym momencie protokół sklasyfikowania pary) para
przedstawia Administratorowi Okręgowemu, który dokonuje wpisu pary do CBD (część IV zał. Nr 1)
4. Nowopowstałe pary, o których mowa w pkt. 1 zdobywają punkty począwszy od pierwszego turnieju
po zakończeniu sklasyfikowania (tj. po utworzeniu pary w CBD i wygenerowaniu nowej bazy na
turnieje rozgrywane w następnym tygodniu).
5. Niniejsze Przepisy Wykonawcze obowiązują od 01.05.2008r. i dotyczą turniejów rozgrywanych od tego
dnia.
B. Przepisy wykonawcze
do Przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego
Kategoria HOBBY
1. Tancerze, którzy zamierzają tańczyć w kategorii START składają członkowi wspierającemu na piśmie
oświadczenie o braku klasy tanecznej.
2. Członek wspierający przedkłada oświadczenie tancerzy Zarządowi Okręgu, który za pośrednictwem
Administratora Okręgu dokonuje w książeczkach startowych i CBD wpisu rodzaju kategorii w grupie HOBBY.
3. Tancerze kategorii HOBBY OPEN składają członkowi wspierającemu na piśmie oświadczenie o posiadanej
klasie tanecznej oraz o ewentualnej przerwie w startach na turniejach.
4. Członek wspierający przedkłada oświadczenie tancerzy Zarządowi Okręgu, który za pośrednictwem
Administratora Okręgu dokonuje w książeczkach startowych i CBD wpisu rodzaju kategorii w grupie HOBBY.
5. Zawodników kategorii HOBBY, którzy posiadają już wpisy w CBD zobowiązuje się do złożenia w/w
oświadczeń celem dokonania odpowiednich zapisów w książeczkach startowych i CBD, w terminie
do 31 marca 2008r.

W załączeniu:
KARTA/PROTOKÓŁ sklasyfikowania pary - załącznik nr 1

KARTA/PROTOKÓŁ sklasyfikowania pary
załącznik nr 1

Część I

(wypełniają tancerze)

Wnosimy o sklasyfikowanie nas jako pary tanecznej tańca sportowego i nadanie nam klasy
tanecznej w stylu ST …..... w stylu LA ….....
Partner ………………………………………………………ID…………………………………………..
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że posiadam klasę taneczną w stylu ST ……………… w stylu LA …………….
…………………………………….
(Data i podpis)
Partnerka ………………………………………………….ID……………………………………………
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że posiadam klasę taneczną w stylu ST ……………
w stylu LA ……………..
…………………………………….
(Data i podpis)
Część II

(wypełnia członek wspierający)

Jako członek wspierający …………………………………………………………………………………………………………………
potwierdzam dane zawarte w części I niniejszej Karty oraz zgodność z przepisami
współzawodnictwa STT i wnoszę o sklasyfikowanie pary zgodnie z wnioskiem.
………………………………………………………………………………………………………
(Data i pieczątka firmowa, podpis i pieczątka imienna)

Część III

(wypełnia sędzia-skrutiner na danym turnieju)

PROTOKÓŁ sklasyfikowania pary
Potwierdzam udział pary w turnieju tańca towarzyskiego w dniu ………………………, organizowanego
przez ………………………………………………………w …………………………………
Para
zastała sklasyfikowana:
ST – klasa taneczna ………….
LA – klasa taneczna ………….
………………………
(data)

Część IV

………………………………………………………..........
(podpis sędziego- skrutinera)

(wypełnia Administrator Okręgowy)

Stwierdzam dokonanie wpisu do CBD
……………………………………………………………………………………….
(data, pieczątka Okręgu, podpis Administratora Okręgowego)

