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Elbląg, dn.30.04.2020 
 
Szanowni Państwo, 
Przyjaciele i miłośnicy tańca sportowego 
 
 
Od kilku tygodni cały świat zmaga się z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która zmusiła nas do 
całkowitego przeorganizowania naszego życia prywatnego i zawodowego. Problemy finansowe  
i organizacyjne dotknęły wszystkie branże. Kryzys nie ominął także nas, środowiska tańca 
sportowego. Z dnia na dzień zawieszone zostały treningi, szkolenia, turnieje. Dla wielu z nas jest to 
nowa, trudna do zrozumienia i zaakceptowania rzeczywistość.  
 
Chcemy Was zapewnić, że Zarząd FTS na bieżąco monitoruje sytuację, zarówno w Polsce jak i na 
świecie. Staramy się reagować na wszystkie ważne decyzje podejmowane w zakresie tańca przez 
władze WDSF, ale przede wszystkim naszego rządu, abyśmy mogli jak najszybciej wrócić do 
normalnego funkcjonowania. W związku z tym w dniu 18 kwietnia br. Prezes FTS skierował do 
Prezesa Rady Ministrów, Minister Sportu oraz Minister Rozwoju pismo, w którym zwrócił się  
z prośbą o uwzględnienie naszej branży we wcześniejszy etapie „odmrażania” gospodarki 
jednocześnie proponując rozwiązania pozwalające nam na jak najszybszy powrót na sale taneczne, 
przy uwzględnieniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa i obowiązujących ograniczeń 
społecznych. Byłby to dla nas pierwszy krok powrotu do normalności. Cieszymy się, że wiele 
klubów i szkół tańca utrzymuje stały kontakt ze swoimi zawodnikami poprzez zajęcia on-line, co 
pozwala choć częściowo utrzymać ciągłość treningów. 
 
Zdajemy sobie sprawę, iż wiele imprez tanecznych, w tym Mistrzostwa Polski FTS, nie odbyło się, 
dlatego prowadzimy rozmowy z organizatorami i planujemy wznowienie rywalizacji turniejowej jak 
tylko pozwoli nam na to wciąż zmieniająca się sytuacja. Mamy nadzieję, iż stanie się to już we 
wrześniu. Jest to oczywiście uwarunkowane decyzjami rządu, ale mamy nadzieję, że będzie to 
możliwe.  
  

Jednocześnie informujemy wszystkich sędziów FTS, iż obowiązkowe szkolenie zaplanowane na ten 
rok odbędzie się w formie „on-line” w terminie, który niebawem Państwu podamy. 
 
Życzymy wszystkim zdrowia i czekamy na szybkie spotkanie z Wami na tanecznych parkietach! 
  
Z wyrazami szacunku, 
Zarząd FTS 


