Regulamin przyjęty uchwałą zarządu FTS
nr 17/2017 z dnia 10.03.2017

REGULAMIN KOMISJI DS. RYWALIZACJI W SPORCIE TANECZNYM
FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO
1. Komisja ds. Rywalizacji w Sporcie Tanecznym Federacji Tańca Sportowego jest organem powoływanym
przez Zarząd FTS.
2. Komisja powoływana jest na okres kadencji zarządu FTS i działa na podstawie niniejszego regulaminu.
3. Tryb i termin przeprowadzania wyborów Komisji ds. Rywalizacji w Sporcie Tanecznym.
Zasady wyboru Komisji:
● Nie później niż na drugim zebraniu zarządu FTS nowej kadencji następuje wybór przewodniczącego
Komisji spośród członków zarządu FTS.
● Po otrzymaniu nominacji przewodniczący kompletuje i przedstawia skład komisji do zatwierdzenia
przez zarząd FTS.
4. Na zewnątrz Komisja reprezentowana jest przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną.
5. W skład Komisji wchodzi 3-8 osób:
- przewodniczący
- 2-6 komisarzy
6. Podział obowiązków i przydział czynności poszczególnych członków Komisji i Komisarzy:
Przewodniczący:
● Koordynacja pracy Komisji, reprezentowanie komisji na zewnątrz,
● Zbieranie i analizowanie uwag dotyczących rywalizacji sportowej,
● Przygotowywanie wniosków i projektów uchwał dotyczących rywalizacji sportowej,
● Bieżąca współpraca z biurem FTS,
● Opracowanie sprawozdań z działalności Komisji.
Komisarz do Spraw Mistrzostw Polski FTS
● Przygotowanie regulaminów MP FTS,
● Przygotowywanie wzoru umowy zawieranej pomiędzy organizatorem, a FTS,
● Przygotowanie wzoru oferty składanej na organizację MP FTS,

●
●
●

Przygotowanie przepisów organizacji MP FTS,
Przeprowadzenie i nadzór nad procedurami przyznania kwalifikacji do Mistrzostw Polski FTS w
ramach “Dzikiej Karty”
Opracowanie list par zakwalifikowanych do MP FTS.

Komisarz ds. GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASA FTS
● Opracowywanie przepisów GPP Ekstraklasa FTS,
● Przyjmowanie wniosków na organizację oraz opracowywanie kalendarza turniejów GPP EKS. FTS,
● Współpraca z organizatorami turniejów oraz nadzór nad procedurami związanymi z przebiegiem
zawodów rangi GPP EKS. FTS i warunkami umowy,
● Przygotowywanie wniosków i projektów uchwał dotyczących GPP EKS. FTS,
● Formułowanie opinii dotyczących istotnych spraw bieżących w ramach rywalizacji GPP EKS. FTS,
● Promocja GPP EKS. FTS w środowisku zawodników, trenerów, organizatorów turniejów, członków
zarządów województw oraz władz FTS,
● Opracowywanie sprawozdań z działalności Komisarza do Spraw Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS.
Komisarz do Spraw Bazy Danych FTS:
● Koordynacja kalendarza imprez FTS,
● Zbieranie i analizowanie uwag dotyczących funkcjonalności BD FTS,
● Formułowanie opinii dotyczących rozwoju BD FTS,
● Proponowanie zmian w przepisach rywalizacji sportowej uwzględniającej rozwój i możliwości
techniczne dokumentacji elektronicznej w Bazie Danych FTS,
● Współpraca z programistami BD FTS,
● Przygotowywanie wniosków i projektów uchwał dotyczących funkcjonalności BD FTS,
● Opracowywanie sprawozdań z działalności Komisarza do Spraw Bazy Danych FTS.
Komisarz do Spraw Ruchu Seniorskiego
● Opracowywanie przepisów rywalizacji par seniorskich,
● Opracowywanie kalendarza turniejów ogólnopolskich dla par seniorskich w różnych klasach
tanecznych oraz hobby i start we współpracy z organizatorami turniejów,
● Koordynacja działań związanych ze zgłaszaniem par na Mistrzostwa Świata WDSF w kategoriach
seniorskich i inne turnieje wymagające nominacji FTS,
● Przygotowywanie wniosków i projektów uchwał dotyczących par seniorskich (w zależności od
potrzeby),
● Redakcja zakładki Strefa Senior na stronie www.fts-taniec.pl,
● Formułowanie opinii dotyczących istotnych spraw bieżących w ruchu seniorskim,
● Promocja kategorii seniorskich w środowisku zawodników, trenerów, organizatorów turniejów,
członków zarządów województw oraz władz FTS,
● Informowanie osób związanych z ruchem seniorskim nt. podejmowanych działań na rzecz ruchu
seniorskiego, aktywizowanie par do udziału w turniejach w Polsce i za granicą,
● Opracowywanie sprawozdań z działalności Komisarza do Spraw Ruchu Seniorskiego.
Komisarz do Spraw Formacji Tanecznych
● Opracowywanie przepisów FTS dotyczących formacji tanecznych,
● Koordynacja działań związanych z nominacją zespołów na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata
WDSF,
● Przygotowywanie wniosków i projektów uchwał dotyczących formacji tanecznych,
● Formułowanie opinii Komisji na temat wniosków i spraw bieżących dotyczących formacji
tanecznych,
● Promocja ruchu formacyjnego w środowisku zawodników, trenerów, organizatorów turniejów,
członków zarządów województw oraz władz Federacji,
● Informowanie osób związanych z ruchem formacji tanecznych nt. podejmowanych działań na rzecz
ruchu formacyjnego, aktywizowanie klubów i trenerów do tworzenia nowych formacji tanecznych,
● Opracowywanie sprawozdań z działalności Komisarza do Spraw Formacji Tanecznych.

7. Do zadań i obowiązków Komisji należą:
• nadzór nad przestrzeganiem aktualnych przepisów FTS,
• wnioskowanie do zarządu FTS o przyznawanie wyróżnień, nakładanie kar regulaminowych oraz
występowanie do Komisji Dyscyplinarnej FTS w przypadku nieprzestrzegania przepisów FTS,
• współpraca z organami FTS (w tym kolegium Sędziów FTS) w zakresie opracowania lub uaktualniania
przepisów FTS, organizacji i przeprowadzania imprez tanecznych, systemów obliczania wyników
turniejów oraz pobierania danych i rejestracji w centralnej bazie danych FTS,
• zbieranie i analizowanie uwag i wniosków w celu bieżącej aktualizacji przepisów.
8. Komisja pracuje w oparciu o Statut FTS i przyjęty regulamin.
9. Posiedzenia całej Komisji są zwoływane przez przewodniczącego w zależności od potrzeb. Pomiędzy
posiedzeniami członkowie Komisji kontaktują się i podejmują uchwały na drodze korespondencji drogą
elektroniczną.
10. Regulamin został zatwierdzony przez zarząd FTS na podstawie uchwały nr 17/2017 z dnia 10.03.2017r.
11. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia.

