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Regulamin powołania
KADRY WOJEWÓDZKIEJ

Pomorskiego Związku Tańca Sportowego

I. Zarząd PZTS powołuje Kadrę województwa Pomorskiego w tańcach Standardowych oraz w tańcach
   Latynoamerykańskich spośród par będących zawodnikami klubów zrzeszonych w PZTS, w kategoriach
   Juniorów Starszych, Młodzieży, Młodzieży Starszej, Dorosłych i Seniorów według następujących kryteriów:

1. Finaliści Mistrzostw Województwa Pomorskiego odpowiednio w stylach tanecznych z roku
poprzedniego.

2. Uczestnicy Mistrzostw Polski Federacji Tańca Sportowego odpowiednio w stylach tanecznych oraz        
w kombinacji 10 tańców w roku bieżącym - pary, które zakwalifikowały się minimum do:

a) w kategorii Juniorów do finału
b) w kategorii Młodzieży do półfinału
c) w kategorii Młodzieży Starszej do półfinału
d) w kategorii Dorosłych do ćwierćfinału
e) w kategorii Seniorów do półfinału

3. Pary, które odpowiednio w stylach tanecznych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego zajmowały 
miejsca w rankingu Grand Prix Polski EKSTRAKLASA FTS:

a) 1-6 w kategorii Juniorów Starszych
b) 1-12 w kategorii Młodzieży
c) 1-12 w kategorii Młodzieży Starszej
d) 1-24 w kategorii Dorosłych

4. Do udziału w szkoleniach kadry Pomorskiego Związku Tańca Sportowego kluby będące członkami PZTS
mają prawo zgłosić jedną parę nie spełniającą kryterium 1-3.

II. W szkoleniach Kadry Wojewódzkiej Pomorskiego Związku Tańca Sportowego mogą uczestniczyć 
tylko zawodnicy posiadający licencję Federacji Tańca Sportowego na dany rok kalendarzowy.             
W przypadku utraty licencji zawodnik traci powołanie do Kadry na dany rok kalendarzowy.

III. W szkoleniach Kadry Wojewódzkiej Pomorskiego Związku Tańca Sportowego mogą uczestniczyć 
zawodnicy nie spełniający kryterium 1-4 tylko pod warunkiem utworzenia nowej pary z nadanym 
numerem ID pary w bazie danych FTS z zawodnikiem, który w poprzednim zestawieniu spełniał 
kryterium 1-3.

IV. W szkoleniach Kadry Wojewódzkiej Pomorskiego Związku Tańca Sportowego mogą uczestniczyć 
zawodnicy którzy w roku poprzednim rywalizowali w kategorii Juniorów Młodszych, a w roku 
bieżącym przeszli do kategorii Juniorów Starszych i spełniają kryterium 1-2.

V. Rezerwacja lekcji indywidualnych jest możliwa po 1 lekcji na parę, według kolejności zajętych miejsc 
na podium podczas Mistrzostw Województwa Pomorskiego w roku poprzednim, według kolejności 
kategorii: Dorośli, Młodzież, Juniorzy Starsi, Młodzież Starsza, Senior I, Senior II, Senior III.

VI. Decyzję o organizowaniu szkolenia dla par określonych niniejszym regulaminem podejmuje uchwałą 
Zarząd Pomorskiego Związku Tańca Sportowego.
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