Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu FTS nr 26/2015 z dn. 27.02.2015

Zasady zmian przynależności organizacyjnej zawodnika.
Transfery zawodników pomiędzy FTS a innymi organizacjami
będącymi członkami WDSF
Zmiana przynależności organizacyjnej zawodnika wymaga spełnienia wszelkich zasad
wynikających z Regulaminu Zmiany Barw Klubowych, rozszerzonych o poniższą
procedurę zmiany reprezentacji narodowej.
Procedura postępowania Komisji ds. Sportu.
1. Zawodnik w formie pisemnej występuje do Komisji ds. Sportu FTS z wnioskiem
o chęć reprezentowania innej organizacji będącej członkiem WDSF. Wniosek
zawiera uzasadnienie oraz opinię klubu macierzystego zawodnika (w formie
załącznika).
- w przypadku zawodnika będącego członkiem Kadry Wojewódzkiej niezbędna
jest opinia Związku Wojewódzkiego;
- w przypadku zawodnika będącego członkiem Kadry FTS – Polska Komisja ds.
Sportu we własnym zakresie sprawdza istnienie ewentualnych zobowiązań
zawodnika.
2. Po wpłynięciu wniosku zawodnika o zmianę przynależności organizacyjnej
Komisja ds. Sportu sprawdza wniosek od strony formalnej oraz merytorycznej.
- w przypadku braku uchybień formalnych oraz braku zastrzeżeń ze strony
zainteresowanych stron – Komisja wyraża zgodę;
- w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Komisja oddala
wniosek;
- w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez klub macierzysty, Związek
Wojewódzki lub Komisję ds. Sportu związanych z istnieniem zobowiązań
zawodnika – Komisja zawiesza dokonanie transferu do czasu realizacji
zobowiązań.
3. Decyzję o wyrażeniu zgody lub o odmowie jej wyrażenia Komisja ds. Sportu
przekazuje niezwłocznie stronom zainteresowanym oraz Administratorowi
Krajowemu WDSF, który dokonuje na jej podstawie stosownych zapisów w bazie
WDSF.
4. Zawodnik, który reprezentował Federację Tańca Sportowego i w wyniku
transferu został przeniesiony do innej organizacji może ponownie
reprezentować FTS po upływie 3 miesięcy od daty dokonania transferu poza FTS.
5. Zawodnik Federacji Tańca Sportowego, który weźmie udział w rywalizacji
sportowej WDSF
reprezentując organizację innego kraju nie może
reprezentować FTS wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od daty startu
w przedmiotowych zawodach.
6. W zakresie wszelkich wzajemnych zobowiązań FTS honoruje umowy pomiędzy
zawodnikiem a klubem aktualnie reprezentowanym, zawarte w formie
indywidualnej lub w postaci regulaminu klubu podpisane przez zawodnika,
a w przypadku małoletniego przez jego prawnego opiekuna.
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Procedura postępowania Administratorów Krajowych WDSF oraz system
funkcjonowania bazy WDSF.
1. Administrator Krajowy organizacji, do której następuje transfer zawodnika
dokonuje stosownego zapisu w systemie bazy WDSF.
2. W przypadku gdy organizacja macierzysta zawodnika w ciągu 30 dni
od dokonania zapisu nie podejmie żadnych działań baza WDSF automatycznie
usankcjonuje zapis i transfer zostanie dokonany.
3. Transfer zawodnika poza FTS może zostać przyspieszony lub zawieszony
w przypadku dokonania stosownego zapisu w bazie WDSF przez Administratora
Krajowego WDSF organizacji macierzystej zawodnika na podstawie decyzji
Komisji ds. Sportu.
4. Administrator krajowy WDSF monitoruje bazę WDSF w zakresie zapisów
dokonywanych w niej przez Administratorów Krajowych innych organizacji
celem właściwego reagowania na próby dokonywania transferów
niezgłoszonych oficjalnie do Komisji ds. Sportu.

