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      Załącznik nr 1  
do Uchwały Zarządu FTS nr  24/2015 z dn. 13.02.2015 

 
 

Regulamin powoływania Kadry Federacji Tańca Sportowego - Polska 

  

Kadra Federacji Tańca Sportowego – Polska to grupa zawodników zakwalifikowanych jako 

kandydaci do składu reprezentacji FTS.  

 

Postanowienia 

  

1. Federacja Tańca Sportowego powołuje Kadrę Federacji Tańca Sportowego - Polska. 

2. Skład kadry Federacji Tańca Sportowego - Polska na dany rok (od Mistrzostw Polski FTS 

do kolejnych Mistrzostw Polski FTS) zatwierdza Zarząd FTS na wniosek Komisji ds. Sportu 

Tanecznego. 

3. Kadra Federacji Tańca Sportowego - Polska może być podzielona na grupy, stosownie do 

potrzeb szkoleniowych dla przygotowania reprezentacji do imprezy głównej uwzględniając 

podział na kategorie: 

 Juniorzy 

 Młodzież 

 Dorośli 

 Seniorzy 

  

4. Liczba członków kadry Federacji Tańca Sportowego - Polska danej grupy wynika z potrzeb 

szkoleniowych i możliwości finansowych. 

5. Kryteria naboru do kadry Federacji Tańca Sportowego - Polska: 

 Pozytywne wyniki badań lekarskich, 

 Deklaracja uczestnictwa w procesie szkoleniowym, 

 Uzyskane wyniki sportowe we współzawodnictwie na podstawie wyników Mistrzostw 

Polski FTS.  

 

Do kadry powołane zostaną pary, które: 

a) W MP FTS w tańcach standardowych i latynoamerykański zakwalifikowały się: 

- w kategorii Juniorów Starszych do finału; 

- w kategorii Młodzieży do półfinału; 

- w kategorii Młodzieży Starszej do finału; 

- w kategorii Dorosłych do półfinału. 

 

b) W MP FTS w 10 tańcach zakwalifikują się do finału w każdej z wymienionych wyżej 

kategorii; 

c) W MP FTS Seniorów w każdej kategorii wiekowej w tańcach standardowych, 

latynoamerykańskich i 10 tańcach uplasują się na miejscach medalowych. 
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6. W danym roku skład Kadry Federacji Tańca Sportowego - Polska może być uzupełniony na 

podstawie uchwały Zarządu FTS na wniosek Komisji ds. Sportu Tanecznego. 

7. W danym roku skład kadry może być zmniejszony wskutek: 

 uprawomocnienia się decyzji dyscyplinarnej o usunięciu z kadry. 

 niespełnienia warunków nominowania na turnieje WDSF. 

8. FTS informuje zainteresowanego o powołaniu do Kadry Federacji Tańca Sportowego – 

Polska w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej FTS. 

9. Niniejszy regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu FTS nr 24/2015 z dn. 13.02.2015 r. 

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

  

OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW Kadry Federacji Tańca Sportowego - Polska 

  

  

Członkowie kadry Federacji Tańca Sportowego - Polska mają prawo do: 

1. Szczegółowej informacji o planowanych akcjach szkoleniowych, tj. zgrupowaniach, 

badaniach, turniejach w kraju i za granicą z ich udziałem. 

2. Właściwej opieki ze strony osób prowadzących proces szkoleniowy, w tym kierowników 

zgrupowań i ekip wyjeżdżających za granicę, trenerów i ich asystentów. 

3. Korzystania z niezbędnego sprzętu na zgrupowaniach. 

4. Zwrotu kosztów startu w turniejach WDSF World Open ST i LA na terenie Polski. 

 

Obowiązki członków kadry Federacji Tańca Sportowego – Polska: 

1. Przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej FTS. 

2. Uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach Kadry Federacji Tańca Sportowego – 

Polska. 

3. Udział w turniejach kontrolnych w Polsce i za granicą.  

4. Reprezentowanie FTS w międzynarodowych zawodach sportowych po uzyskaniu nominacji 

do udziału w zawodach.  
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