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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin dyscyplinarny FTS stosuje się wobec członków władz FTS, członków władz
związków okręgowych zrzeszonych w FTS oraz wobec zawodników, trenerów
i instruktorów, sędziów, działaczy będących w strukturach FTS.
2. Podmioty wymienione w punkcie 1 ponoszą odpowiedzialność za popełnione przewinienia
dyscyplinarne na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
3. Kluby, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, działacze są zobowiązani do
postępowania zgodnego z zasadami lojalności i sportowego zachowania.
4. Kluby ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników, działaczy
i trenerów.
5. Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszanie norm etycznych lub nieprzestrzegania
i omijania stosowania regulaminów, Statutu, przepisów, uchwał władz Federacji.

§2
1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne. Za jedno
przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę.
2. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną karę
łączną, która winna uwzględniać wszystkie przewinienia.

§3
1. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy:




Stała Komisja Dyscyplinarna FTS,
Doraźna Komisja Dyscyplinarna FTS,
zarządy klubów.

2. Prawo składania wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do naruszających
przepisy mają komisje FTS, zarządy związków wojewódzkich, władze FTS, zarządy klubów,
zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, działacze.
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Rozdział II
Rodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karania
§4
1.














Kary dyscyplinarne mogą być następujące:
upomnienie
nagana
pozbawienie licencji
zakaz organizacji zawodów
weryfikacja osiągniętego wyniku
pozbawienie tytułów federacyjnych
dyskwalifikacja na czas określony lub dożywotnio
wykluczenie z kadry Federacji
zakaz pełnienia funkcji
podanie orzeczenia do publicznej wiadomości
wykluczenie z Federacji
pozbawienie członkostwa honorowego
pozbawienie odznaki honorowej Federacji

§5
Kara dyskwalifikacji
1. Karę dyskwalifikacji wymierza się:
 ustalając zakaz uczestnictwa w zawodach w określonym czasie. Maksymalny okres
dyskwalifikacji wynosi do 2 lat.
 na stałe
2. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach.
 Wykonanie kary dyskwalifikacji na określony okres czasu można zawiesić, gdy przemawiają
za tym istotne okoliczności łagodzące.
 Zawieszona kara podlega wykonaniu, gdy w okresie zawieszania:
a) popełnione zostanie nowe podobne do poprzedniego przewinienie, za które wymierzono
karę dyskwalifikacji
b) zachowanie zawodnika sprzeczne jest z etyką sportową

§6
Wykluczenie z Federacji
Karę wykluczenia z FTS orzeka się w przypadku rażącego naruszenia Statutu, regulaminu lub
uchwał FTS.
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Rozdział III
Rodzaje przewinień i stosowane kary
§7
Doping
1. Zawodnik zobowiązany jest poddać się kontroli antydopingowej w czasie zawodów
sportowych oraz poza nimi w tym w czasie treningów, zgrupowań i innych zajęć
sportowych.
2. Odmowa poddania się kontrolnym badaniom antydopingowym traktowana jest jak
pozytywny wynik badania.
3. Wykrycie u zawodnika zabronionych środków farmakologicznych lub metod uznanych za
dopingowe spowoduje jego odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w regulaminie.
4. W przypadku wykrycia w organizmie zawodnika środków dopingujących stosuje się karę
dyskwalifikacji do 2 lat.
§8
Niesportowe zachowanie
Za niesportowe zachowanie, naruszanie zasad porządku publicznego i organizacyjnego
dyskwalifikacja od 3 miesięcy do kary wykluczenia z FTS.
§9
Czyny niegodne
Za zachowanie niegodne reprezentanta Polski popełnione w kraju lub za granicą, w tym za
naruszenie przepisów celno- dewizowych od nagany do2 lat dyskwalifikacji.
§10
Naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych
Za naruszenie tych przepisów stosuje się kary:
1. Klubom:
 upomnienie
 zawieszenie lub pozbawienie licencji
 wykluczenie z FTS
2. Zawodnikom:
 upomnienie
 nagana
 pozbawienie licencji
 dyskwalifikacja na czas określony
 wykluczenie z kadry Federacji
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3.




Trenerom i działaczom:
upomnienie
nagana
dyskwalifikacja do 3 miesięcy.
§11
Nieuprawniona ocena pracy sędziów

1. Za wypowiedzi obraźliwe, podważanie decyzji sędziowskich i kompetencji sędziów: przez
zawodników, trenerów, innych sędziów, działaczy stosuje się następujące kary:
 upomnienie
 nagana
 pozbawienie licencji
 dyskwalifikacja na czas określony.
2. Za wypowiedzi i działania mogące poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania
potrzebnego do wykonywania funkcji sędziego stosuje się:
 karę dyskwalifikacji na czas określony.
§12
Przewinienia sędziów, przedstawicieli Zarządu FTS
Sędziowie, przedstawiciele FTS, którzy popełnią niżej wymienione przewinienia dyscyplinarne
związane bezpośrednio z prowadzeniem i przebiegiem zawodów podlegają następującym
karom dyscyplinarnym:
 za nieterminowe przesłanie sprawozdania z
zawodów
 za ponowne nieterminowe przesłanie
sprawozdania z zawodów
 za publiczne wypowiadanie się w sprawach
dotyczących przebiegu zawodów
 za rozmyślne prowadzenie zawodów w sposób
sprzeczny z przepisami FTS
 za nieusprawiedliwione niestawienie się na
zawody
 za samowolne sędziowanie zawodów w kraju
lub za granicą bez zgody właściwych organów
 za nieprzestrzeganie Kodeksu Postępowania i
Standardów Etyki
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 upomnienie
 nagana
 od nagany do czasowej dyskwalifikacji
 czasowe zawieszenie, pozbawienie licencji,
skreślenie z listy sędziów, wykluczenie z FTS
 od nagany do dyskwalifikacji na okres do 2
miesięcy
 od upomnienia do dyskwalifikacji na okres do 6
miesięcy
 dyskwalifikacja od 2 miesięcy do skreślenia z
listy sędziów lub zawieszenia w prawach,
przedstawiciela Zarządu FTS
 od 2 miesięcy do skreślenia z listy
przedstawicieli Zarządu FTS
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§13
Zasady postępowania sędziów na zawodach określa Kodeks Postępowania i Standardów Etyki
oparty na Kodeksie opracowanym przez WDSF.
Rozdział IV
Zasady postępowania dyscyplinarnego
§14
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach należących do kompetencji organu dyscyplinarnego
toczy się wg postanowień niniejszego Regulaminu.
§15

1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są:
 w stosunku do trenerów, zawodników, działaczy:
 w I instancji Zarząd Klubu.
W przypadkach określonych Statutem Zarząd klubu może przekazać swoje uprawnienia
w zakresie rozpatrywania przewinień i orzekania kar organowi dyscyplinarnemu działającemu
przy Związku Wojewódzkim. W przypadku braku powołanego Związku Wojewódzkiego, sprawy
takie rozpatruje komisja dyscyplinarna FTS. Przekazanie takiego uprawnienia musi być
zatwierdzone przez Zarząd klubu.
 w II instancji Doraźna Komisja Dyscyplinarna FTS


w stosunku do sędziów, członków władz FTS i członków władz Związków Wojewódzkich
 w I instancji Doraźna Komisja Dyscyplinarna FTS
 w II instancji Stała Komisja Dyscyplinarna FTS

§16
Od orzeczeń II instancji można odwołać się w terminie 2 tygodni do Walnego Zgromadzenia
Delegatów FTS celem ponownego rozpatrzenia.

Rozdział V
§17
Zarządy Klubów mogą nakładać następujące kary:
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upomnienie,
nagana,
dyskwalifikacja na czas określony,
zakaz pełnienia funkcji,
podanie orzeczenia do wiadomości publicznej,
inne, wynikające ze Statutów i wewnętrznych Regulaminów Klubów, będące zgodne ze
Statutem i Regulaminami FTS.
Rozdział VI
Przepisy postępowania dyscyplinarnego

§18 – nowy paragraf dodany
1. Stała Komisja Dyscyplinarna FTS działa w składzie 3 osobowym. Pracami Komisji kieruje
Przewodniczący, którym jest członek Zarządu FTS.
2. Do kompetencji Stałej Komisji Dyscyplinarnej należy:
 powoływanie Doraźnej Komisji Dyscyplinarnej
 kierowanie spraw do rozpatrzenia przez właściwy organ dyscyplinarny
 nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Dyscyplinarnego

§19
Organ dyscyplinarny FTS może nakładać kary wymienione w Rozdziale II § 4.
§20
Organ dyscyplinarny może:
 Wszcząć postępowanie dyscyplinarne.
 Odmówić wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
 Umorzyć postępowanie dyscyplinarne.
 Odstąpić od wymierzonej kary.
 Wymierzyć karę dyscyplinarną.
§21
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów
uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, przy czym
może być ono poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.
2. Przewodniczący Stałej Komisji Dyscyplinarnej powołuje członków Doraźnej Komisji
Dyscyplinarnej do rozpatrzenia danej sprawy w ilości 3 do 5 członków, przy czym
przynajmniej jeden z nich powinien być członkiem Stałej Komisji Dyscyplinarnej.
Członkami takiej Komisji powinny być osoby zapewniające bezstronność postępowania
dyscyplinarnego.
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3. Przewodniczący Stałej Komisji Dyscyplinarnej ustala termin posiedzeń, zawiadamia
zainteresowane strony o przysługującym im prawie udziału w posiedzeniu.
4. Jeżeli strona jest powiadomiona o terminie posiedzenia to jej nieobecność nie stoi na
przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia.
§22
1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron. O niejawności posiedzenia
decyduje Przewodniczący Stałej Komisji Dyscyplinarnej.
2. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutów, wysłuchania ich
wyjaśnień.
3. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony
przeciwnej dotyczących okoliczności sprawy.
4. Orzeczenie organu dyscyplinarnego może być również wydane w oparciu o
sprawozdanie Sędziego głównego lub przedstawiciela FTS na danych zawodach, jak
również na odstawie innych dokumentów.
§23
Przewodniczący zamyka posiedzenie, gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.
§24
1. Po zamknięciu posiedzenia organ dyscyplinarny odbywa naradę, po czym wydaje
orzeczenie.
2. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków nie może wstrzymać się
od głosu.
3. Członkowie organu dyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania tajemnicy narady.
4. Członek organu dyscyplinarnego jest wyłączony ze sprawy, jeżeli istnieje okoliczność tego
rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności członka komisji
w danej sprawie.
§25
1. Organ dyscyplinarny powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego,
aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody
dla wyjaśnienia sprawy.
2. Po zakończeniu postępowania komisja wydaje orzeczenie dyscyplinarne, które doręcza
obwinionemu w zwyczajowo przyjęty sposób, wraz z uzasadnieniem, w terminie 7 dni od
dnia zakończenia postępowania, pouczając go o sposobie i terminie odwołania.
3. Organ dyscyplinarny w szczególnych przypadkach może wydać orzeczenie o
natychmiastowej wykonalności.
§26
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1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organ dyscyplinarny może zawiesić wykonanie
orzeczonej kary na okres nie krótszy niż 6 miesięcy lub ją darować , przy czym zawieszenie
lub darowanie zawieszonej kary w wymiarze czasowym, może nastąpić po odbyciu połowy
kary.
2. Na wniosek Zarząd u FTS w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organ dyscyplinarny
może zawiesić wykonanie orzeczonej kary , o której mowa w punkcie 1, po odbyciu 1/3
okresu jej trwania.

§27
1. Od orzeczenia wydanego przez Organ dyscyplinarny I instancji przysługuje stronom
odwołanie.
2. Odwołanie powinno być składane na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym
strona została powiadomiona o rozstrzygnięciu sprawy. Wniesienie odwołania wstrzymuje
wykonanie kary, za wyjątkiem przypadku podlegającego rygorowi natychmiastowej
wykonalności.
3. Odwołanie złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 nie podlega rozpoznaniu.
4. Organ dyscyplinarny II instancji może:
 utrzymać w mocy orzeczenie I instancji
 zmienić orzeczenie I instancji
 uchylić orzeczenie I instancji
5. Organ Dyscyplinarny II instancji sporządza uzasadnione orzeczenie w ciągu 7 dni od jego
ogłoszenia doręczając je niezwłocznie stronie.
§28
1. Zarządy klubów zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia Zarządu FTS
o wszystkich przypadkach nałożenia kar dyscyplinarnych - dotyczy zawodników klasy
mistrzowskiej międzynarodowej (S) oraz mistrzowskiej krajowej(A). W przypadku klas
niższych powiadamia się Zarządy Związków Wojewódzkich.
2. Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis okoliczności sprawy oraz motywy
uzasadniające wymierzoną karę.
§29
1. Stała Komisja Dyscyplinarna zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji wymierzonych
kar.
2. Po upływie 3 lat licząc od daty odbycia kary na wniosek ukaranego kara może być
wykreślona z ewidencji kar. Z chwilą skreślenia kary uważa się ją za niebyłą.

Rozdział VII
Wznowienie postępowania
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§30
1. W przypadku ujawnienia się nowych okoliczności nieznanych Komisji Dyscyplinarnej
Organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów FTS
może być złożony wniosek o wznowienie postępowania.
2. Wniosek taki do Organu dyscyplinarnego może skierować jedynie członek Zarządu FTS
działając z urzędu lub na prośbę jednej ze stron postępowania.
3. Uznając, że istnieją podstawy do wznowienia postępowania Organ dyscyplinarny uchyla
poprzednie orzeczenie i ponownie rozpatruje sprawę.

Rozdział VIII
Wyróżnienia i nagrody
§31
Nagrody i wyróżnienia dotyczą: zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, członków władz
FTS, członków władz Związków Okręgowych, członków honorowych, klubów, członków
wspierających i zwyczajnych.

§32
Rodzaje nagród i wyróżnień:
 pochwała,
 dyplom, podziękowanie,
 odznaka FTS
 medal okolicznościowy,
 nagrody rzeczowe,
 nagrody pieniężne
 nadanie członkostwa honorowego
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd FTS na wniosek Komisji Dyscyplinarnej.
§33
Nagrody wręczane są na zawodach tanecznych.

Rozdział IX
Przepisy końcowe
§34
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Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi FTS po zasięgnięciu opinii
Komisji Dyscyplinarnej FTS.
§35
Regulamin wchodzi w życie z dniem Uchwalenia przez Zarząd FTS z mocą obowiązującą od
15.12.2014 r.
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