Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu FTS nr 6/2016 z dn. 26.02.2016

Cennik FTS na rok 2016

termin

I.
1
2
3
4

realizacji
Składki Członkowskie
Członek zwyczajny FTS - Związek Wojewódzki**
30.11 br. na
Członek zwyczajny Związku Wojewódzkiego - Klub będący stowarzyszeniem
rok następny
Członek wspierający FTS lub Związku Wojewódzkiego - dział. gospodarcza lub osoba prawna*
Członek honorowy

500
150
150
0

Licencje zawodników na uczestniczenie w rywalizacji sportowej*
III.
zawodnicy uczestniczący w rywalizacji:
wojewódzkiej (sport powszechny) ostateczną stawkę ustalają Zarządy Związków
1
Wojewódzkich nieprzekraczając stawki maksymalnej
2 regionalnej (międzywojewódzkiej)
3 krajowej i międzynarodowej
4
5
6
7
8

IV.
1
2
3
4
5
6
7
8

licencja PD **
jednorazowa licencja za wpis do rejestru wyników rywalizacji sportowej
jednorazowa licencja WDSF (uzyskanie nr ID)**
jednorazowa licencja za wpis do rejestru książeczek startowych
roczna licencja WDSF dla par PD**

30.12 br. na rok
następny

II.
Licencje klubów na uczestniczenie w rywalizacji sportowej
dla członka Związku Wojewódzkiego na uczestniczenie w rywalizacji:
1 wojewódzkiej
30.11 br. na
2 regionalnej, krajowej i międzynarodowej
rok następny
dla niebędącego członkiem Związku Wojewódzkiego na uczestniczenie w rywalizacji ,w tym filie: *
3 wojewódzkiej
30.11 br. na
4 regionalnej, krajowej i międzynarodowej
rok następny

50
150
50
150

kl. H
kl. G, F max.
kl. E
kl. D, C, B, A,
S (M)
PD

30.12 na rok następny

Jednorazowa licecja na organizacje turnieju (zawodów)
turniej wojewódzki
turniej krajowy
Mistrzostwa Polski FTS i Akademickie**
30 dni przed
Mistrzostwa Polski FTS w kat. Juniorów Młodszych i Dzieci Starszych (ST,LA,)**
datą turnieju
Puchar Polski FTS w klasach krajowych (B i A i Open)**
GPP-Ekstraklasa FTS za każdy styl **
turniej z udziałem par (sędziów) zagranicznych (1 do 3 krajów)**
turniej WDSF (opłata na rzecz WDSF- zgodnie z cennikiem WDSF) plus opłata na rzecz FTS**

V.
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Licencje sędziów
1
2
3
4
5
6
7
8

VI.

sędzia wojewódzki (sport masowy)*
sędzia krajowy II kat.
sędzia krajowy I kat.
sędzia skrutiner II kat.
sędzia skrutiner I kat.
Sędzia międzynarodowy WDSF
Sędzia międzynarodowy WDSF - PD
Sędzia międzynarodowy WDSF - Chairperson

30.10 br. na
rok następny

Opłaty za egzaminy sędziowskie:
egzamin na II kategorię sędziowską
egzamin na I kategorię sędziowską
egzamin na II kategorię skrutinerską
egzamin na I kategorię skrutinerską

VII. Opłata za szkolenia sędziowskie
do 31 maja br.
Obowiązkowe szkolenie sędziowskie na 2017
poz. od I do IV płatna na konta Związków Wojewódzkich z zastrzeżeniem punktów oznaczonych * / **
poz. od V do VII na konto FTS- opłaty indywidualne z zastrzeżeniem punktów oznaczonych * / **
* członek wspierający FTS płatne na konto FTS, członek wspierający Związku Wojewódzkiego płatne na konto Związku
Wojewódzkiego
** płatne na konto FTS
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poz. IV. Licencje za turnieje opłacamy nie zależnie od siebie, tzn podstawową licencją jest licencja za turniej ogólnopoplski,
którą wpłacamy zawsze na konto wojewódzkiego związku bez względu na organizaowanie przy nim np. Mistrzostw Polski,
Pucharu Polski czy GPP Ekstraklasy FTS, które opłacamy bezpośrednio na konto Federacji.

