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Nabór kandydatów na egzamin skrutinera FTS 
oraz zaliczenie z obsługi programu MASTER DANCE dla wszystkich skrutinerów stażystów

Zarząd FTS ogłasza nabór kandydatów na egzamin na skrutinera krajowego FTS.

1. Termin zgłoszeń i wpłat: do 1 czerwca 2018

2. Termin obowiązkowego szkolenia:  22 czerwca 2018

3. Termin egzaminu:  23 czerwca 2018

4. Miejsce szkolenia i egzaminu: Elbląg, ul. Kazimierza Jagiellończyka 1

W  dniu  22  czerwca  przeprowadzimy  obowiązkowe  szkolenie  dla  kandydatów  na  skrutinerów  FTS,  którzy  chcą

przystąpić  do  egzaminu  z  zakresu  znajomości  Skating  Systemu.  Dla  osób,  które  zaliczą  egzamin  z  wynikiem

pozytywnym, w dniu 8-9 września odbędzie  się obowiązkowe szkolenie na rok 2018 i  2019 z  podstawy obsługi

komputerowej turnieju za pomocą programu skrutinerskiego MasterDance.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

- Znajomość przepisów  Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS 

- Przesłanie formularza zgłoszeniowego do 01.06.2018r. mailem na adresy:      

anna.pawlukiewicz@swiatowid.elblag.pl   i   fts.taniecsport.pl@gmail.com

- Skrutinerem FTS może być obywatel Polski lub rezydent, który ukończył 21 lat, posiada świadectwo ukończenia 

szkoły średniej i z wynikiem pozytywnym zdał egzamin skrutinerski.

- Wpłacenie opłaty zgodnie z cennikiem do 01.06.2018r. 

Wpłaty 400zł należy dokonać na konto:  Federacja Tańca Sportowego,  Bank: PKO BP o/Elbląg 

nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650     z dopiskiem: egzamin skrutinerski.

Uzyskanie uprawnień: 

1. Zaliczenie egzaminu na sędziego skrutinera w wynikiem pozytywnym. 

2. Udział w obowiązkowym szkoleniu dla sędziów skrutinerów. 

3.  Odbycie obowiązkowego stażu skrutinerskiego na 5 turniejach, który kończy się zaliczeniem, podczas którego

należy wykazać się umiejętnością samodzielnego przeprowadzenia turnieju za pomocą programu skrutinerskiego

MasterDance oraz znajomością przepisów przepisów Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS i skrutinerskich. Termin

zaliczenia stażu wyznacza komisja ds. skrutinerskich. 

4. Opłaceniu licencji sędziego skrutinera na dany rok. 
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Komisja ds. Skrutinerskich FTS 

Egzamin na sędziego skrutinera krajowego Federacji Tańca Sportowego.

Miejsce: CSE ŚWIATOWID, ul. Kazimierza Jagiellończyka 1, Elbląg

22.06.2018 piątek, godz. 17:45 – rejestracja uczestników

Godz. 18.00-20.30

Obowiązkowe szkolenie dla kandydatów na skrutinerów krajowych FTS (kat. II)

- Skating System w praktyce;

- Szkolenie z ręcznego policzenia turniejów (rundy finałowe) na podstawie Skating Systemu;

- Przedstawienie systematyki rozwiązywania przykładów;

- Rozwiązywanie przykładów.

23.06.2018 sobota, godz. 09:00 - rozpoczęcie

Godz. 09.00-11.30 Egzaminy na skrutinera krajowego FTS (kategorii II) obejmujące zagadnienia:

- Przykłady rund finałowych do rozwiązania.

Zaliczenie z obsługi programu MASTER DANCE dla wszystkich stażystów

23.06.2018 sobota, godz. 09:30 - rozpoczęcie

Godz. 09.30-11.00 Zaliczenie obsługi MasterDance

- podstawowe funkcje programu skrutinerskiego

- przygotowanie list startowych

- przebieg rund turnieju

- funkcje zaawansowane (w tym przypadki krytyczne np. nagła utrata połączenia sieciowego) 

- wyniki LIVE, przeklasyfikowania w bazie FTS

- test ze znajomości przepisów FTS

_______________________________________________________________________________________

PKO BP SA o/Elbląg nr 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650

mailto:fts.poland@gmail.com
http://www.fts-taniec.pl/

	Federacja Tańca Sportowego, Polska

