Regulamin Grand Prix Seniorów
Polskiego Towarzystwa Tanecznego

I.

Rodzaje turniejów Grand Prix Seniorów Polskiego
Towarzystwa Tanecznego (GPS PTT)
Turnieje Grand Prix Seniorów PTT obejmują dwa rodzaje turniejów, które dalej określane są
wspólną nazwą jako Grand Prix Seniorów PTT (GPS PTT).
1.

Turnieje Grand Prix Polski Senior (GPPS PTT)

Są to turnieje typu Open rozgrywane w kategoriach wiekowych:
•
•
•
•
•

Dorośli II
Seniorzy I
Seniorzy II
Seniorzy III
Seniorzy IV

25+ lat
35+, 30+ (odpowiednio) lat
45+, 40+ (odpowiednio) lat
55+, 50+ (odpowiednio) lat
65+, 60+ (odpowiednio) lat – po ogłoszeniu

oraz stylach tanecznych:
•
•
2.

tańce standardowe: WA-T-WW-F-Q
tańce latynoamerykańskie: S-CCC-R-P-J
Turnieje Grand Prix Seniorów D (GPSD PTT)

Są to turnieje typu Open, w których mogą brać udział pary, które w swoim pierwszym starcie
w cyklu rocznym mają klasę nie wyższą niż D, rozgrywane w kategoriach wiekowych:
•
•
•
•
•

Dorośli II
Seniorzy I
Seniorzy II
Seniorzy III
Seniorzy IV

25+
35+, 30+ (odpowiednio) lat
45+, 40+ (odpowiednio) lat
55+, 50+ (odpowiednio) lat
65+, 60+ (odpowiednio) lat – po ogłoszeniu

oraz stylach tanecznych:
•
•
3.

tańce standardowe: WA-T-WW-Q
tańce latynoamerykańskie: S-CCC-R-J
Uczestnicy

W rywalizacji GPS PTT mogą brać udział pary Grup Seniorów.
W kategorii Dorośli II dopuszcza się udział par Grup Hobby.
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II. Zasady organizacji turniejów Grand Prix Seniorów PTT
(GPS PTT)
1.

Polskie Towarzystwo Taneczne powierza organizację oraz przekazuje Organizatorowi
wszelkie pełnomocnictwa, związane z organizacją turnieju Grand Prix Seniorów PTT,
niezbędne do jej przygotowania i przeprowadzenia. Nadzór nad całokształtem
funkcjonowania GPS PTT z upoważnienia ZG PTT sprawuje Komisja ds. Ruchu Seniorów
i Hobby.

2.

W danym roku kalendarzowym może być zorganizowanych maksymalnie 10 turniejów Grand
Prix Seniorów PTT (w jednej kategorii) w tym Turniej Finałowy. Turniejem finałowym staje
się ostatni zorganizowany turniej w roku kalendarzowym.

3.

Cykl turniejów Grand Prix Seniorów PTT trwa od pierwszego turnieju rozgrywanego po
Turnieju Finałowym GPS PTT danego roku do Turnieju Finałowego roku następnego.

4.

W turniejach Grand Prix Seniorów PTT mogą brać udział pary zagraniczne oraz sędziowie
zagraniczni zgodnie z przepisami PTT.

5.

Przyznanie turnieju Grand Prix Senior PTT uzyskują organizatorzy spełniający następujące
warunki:
a) zgłoszenie turnieju w ramach rywalizacji GPS PTT na rok następny do Komisji ds.
Ruchu Seniorów i Hobby wraz z opinią Okręgu PTT w terminie do 30 czerwca roku
poprzedzającego cykl GPS PTT. Po tym terminie przyznanie turnieju może nastąpić
jedynie w sytuacji, kiedy zgłoszono mniej niż 10 turniejów lub zwolnił się termin w
trakcie trwania cyklu GPS PTT z powodu rezygnacji organizatorów, a termin
proponowany nie koliduje z innymi ważnymi turniejami.
b) uzyskanie zgody na organizację turnieju GPS PTT przez ZG PTT (poprzez Komisję ds.
Ruchu Seniorów i Hobby) oraz zatwierdzenie przez właściwy Okręg PTT.
c) zaproszenie Komisji Sędziowskiej oraz Skrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi
Przepisami PTT.

6.

Sposób przeprowadzenia turniejów Grand Prix Seniorów PTT:
a) turniej musi zostać przeprowadzony w całości, w wydzielonym bloku lub grupie bloków,
w kategoriach Seniorów. Nie dopuszcza się organizowania innych rywalizacji w trakcie
tego turnieju
b) turniej obejmuje wszystkie kategorie Grand Prix Seniorów PTT, za wyjątkiem Seniorzy
IV, która zostanie uruchomiona po ogłoszeniu.
c) pary mogą startować w kategoriach młodszych lecz w jednym rodzaju GPS PTT mogą
startować tylko raz.
d) przerwa między rundami tanecznymi musi wynosić minimum 10 minut.
e) do następnej rundy eliminacyjnej przechodzi co najmniej 50% par, do rundy finałowej
sędziowie typują 6 par.
f) w finale obowiązują oceny niejawne, przy czym sędzia główny może zadecydować
o sędziowaniu jawnym.
g) jeżeli powierzchnia parkietu jest mniejsza niż 250 m2 wszystkie rundy turnieju GPS PTT
należy przeprowadzić tak, aby w grupach tańczyło nie więcej niż 10 par.
h) przedstawianie par przed finałem winno odbywać się z imienia i nazwiska tancerzy oraz
pełnej nazwy klubu.
i) Turniej Finałowy przeprowadzany jest we wszystkich kategoriach GPS PTT według
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programu zatwierdzonego przez Komisję ds. Ruchu Seniorów i Hobby.
7.

Organizator turnieju GPS PTT zobowiązany jest do:
a) przeprowadzenia turnieju GPS PTT zgodnie ze złożoną ofertą,
b) przestrzegania Przepisów PTT, w tym Regulaminu Grand Prix Seniorów PTT,
c) przesłania do Komisji ds. Ruchu Seniorów i Hobby kopii protokołu sędziego głównego
w terminie 7 dni od zakończenia imprezy.

8.

Komisja ds. Ruchu Seniorów i Hobby zobowiązana jest do:
a) wyboru organizatora na podstawie zgłoszeń przesłanych w terminie z uwzględnieniem
takich kryteriów jak: rejonizacja, liczba turniejów GPS PTT zgłoszonych w danym
okręgu, nagrody dla par, warunki przeprowadzenia imprezy (obiekt i jego zaplecze
techniczne), współpraca w poprzednich latach, opinia Zarządu Okręgu PTT o
organizatorze itp. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.
b) przedstawienia ZG PTT propozycji Kalendarza GPS PTT w terminie do 10 września roku
poprzedzającego cykl GPS PTT.
c) przesłania do Organizatora pisemnej decyzji ZG PTT o przyznaniu/nie przyznaniu praw
do organizacji turnieju GPS PTT w terminie 2 tygodni od podjęcia przez ZG PTT
uchwały zatwierdzającej kalendarz GPS PTT na dany rok kalendarzowy.
d) prowadzenia
• wykazu Turniejów GPS PTT,
• rankingu par na podstawie wyników turniejów GPS PTT,

9.

Ustalanie składów sędziowskich na turnieje GPS PTT
a) Turnieje GPS PTT ocenia Komisja Sędziowska w składzie siedmioosobowym.
b) Organizator ma obowiązek zaproszenia Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej zgodnie
z przepisami PTT i Regulaminem GPS PTT.

III. Zasady prowadzenia Rankingu Grand Prix Seniorów PTT
1.

Ranking GPS PTT prowadzony jest w kategoriach:
a)
b)
c)
d)
e)

Dorośli II
Seniorzy I
Seniorzy II
Seniorzy III
Seniorzy IV

25+ lat
35+, 30+ (odpowiednio) lat
45+, 40+ (odpowiednio) lat
55+, 50+ (odpowiednio) lat
65+, 60+ (odpowiednio) lat – po ogłoszeniu

odpowiednio dla rodzaju Grand Prix Polski Seniorów (GPPS PTT) oraz rodzaju Grand Prix
Seniorów D (GPSD PTT).
2.

Do Rankingu GPSD PTT wliczane są wszystkie turnieje GPSD PTT.

3.

Do Rankingu GPPS PTT wliczane są wszystkie turnieje GPS PTT oraz Mistrzostwa Polski
PTT.

4.

Zasady obliczania punktacji za starty w turniejach rankingowych:
a) do rankingu zalicza się maksymalnie 6 najlepszych startów w cyklu, lecz nie mniej niż 2,
b) pary wszystkich grup otrzymują punkty do Rankingu GPS PTT za start według tabeli
punktowej,
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c) punktacja uaktualniana jest po rozegranym turnieju przez doliczanie punktów za nowy
turniej, w jednym cyklu GPS. Po rozegraniu turnieju finałowego tabele są przeliczane
z uwzględnieniem zapisów pkt. 4a,
d) tabela punktacji rankingu GPS PTT:
Turnieje GPS PTT
Miejsce
Punkty
1
180
2
150
3
130
4
110
5
100
6
90
7
80

Miejsce
8
9
10
11
12
13-14
15-16

Punkty
75
70
65
60
55
50
45

Miejsce
17-19
20-24
25-28
29-32
33-40
41-48
pow.48

Punkty
40
35
30
25
20
15
10

5.

Nagrody ZG PTT dla par za roczny cykl GPS PTT.
• dla 3 najlepszych par każdego rankingu – puchary lub statuetki,
• dla 6 najlepszych par każdego rankingu pamiątkowe dyplomy.

6.

W przypadku uzyskania dodatkowych środków możliwe jest rozszerzenie puli nagród.

IV. Zasady prowadzenia Rankingu ENDURE Grand Prix Seniorów
PTT
1.

Ranking ENDURE GPS PTT prowadzony jest w kategoriach:
a)
b)
c)
d)
e)

Dorośli II
Seniorzy I
Seniorzy II
Seniorzy III
Seniorzy IV

25+ lat
35+, 30+ (odpowiednio) lat
45+, 40+ (odpowiednio) lat
55+, 50+ (odpowiednio) lat
65+, 60+ (odpowiednio) lat – po ogłoszeniu

2.

Do Rankingu ENDURE dla pary wliczane są wszystkie turnieje GPS PTT oraz wszystkie inne
turnieje, rozegrane w kategorii wiekowej, w których para uczestniczyła, wg zapisów w CBD
PTT.

3.

Warunkiem uczestnictwa w Rankingu ENDURE jest start w minimum 5 turniejach GPS PTT.

4.

Zasady obliczania punktacji za starty w turniejach rankingowych ENDURE:
a)
b)
c)
d)

5.

za start w turnieju 1 pkt.,
za pokonanie każdej pary 1 pkt.,
turnieje GPS PTT, wliczane do Rankingu ENDURE otrzymują mnożnik 2,
klasyfikacja ustalana jest na podstawie sumy punktów.

Dla 3 najlepszych par w kategorii przewidziane są pamiątkowe dyplomy.
W przypadku pozyskania dodatkowych środków możliwe jest rozszerzenie zakresu i rodzaju
nagród.
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