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REGULAMIN PRACY KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO
FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO

§1
Kolegium Sędziowskie FTS jest organem wykonawczym Zarządu FTS, powołanym
do regulowania i interpretacji przepisów zawodów oraz wszystkich spraw
sędziowskich i działa na podstawie§ 27 pkt 10 Statutu Federacji Tańca
Sportowego.
Warunki działania Kolegium zabezpiecza Zarząd FTS poprzez osobę delegowaną
przez niego do współpracy z Kolegium.
§2
Kolegium Sędziowskie składa się z trzech do siedmiu osób. Przewodniczącego
Kolegium zatwierdza Zarząd FTS. Pozostałe osoby Kolegium proponuje
Przewodniczący i zatwierdza Zarząd FTS.
W składzie kolegium może znaleźć się tylko jeden przedstawiciel z danego
województwa.
§3
Zebrania Kolegium odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§4
Na czele Kolegium stoi Przewodniczący, który kieruje działalnością Kolegium przy
pomocy Zastępcy i Sekretarza.

§5
Kadencja Kolegium Sędziowskiego jest równa kadencji Zarządu FTS.
§6
Do zakresu działalności Kolegium należy:
a) Kierowanie całokształtem spraw związanych z działalnością sędziowską
oraz nadzór nad prawidłowym i zgodnym z przepisami i regulaminami
prowadzeniem zawodów.
b) Reprezentowanie sędziów wobec władz Związku.
c) Organizowanie szkoleń sędziów.
d) Przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych dla sędziów, w tym
egzaminów sędziowskich.
e) Prowadzenie ewidencji sędziów.
f) Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności Kolegium.
g) Typowanie składów komisji sędziowskich na Mistrzostwa Polski FTS oraz
Puchar Polski FTS i przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd FTS.
h) Typowanie składów komisji sędziowskich na turnieje Grand Prix Polski
Ekstraklasa FTS oraz sędziego głównego na Mistrzostwa Województwa
według Przepisów Sędziowskich FTS.
i) Ocenianie sędziów.
j) Przedkładanie Zarządowi FTS wniosków o charakterze organizacyjno administracyjnym w zakresie spraw sędziowskich.
k) Przedkładanie do Komisji Dyscyplinarnej FTS propozycji kar dla sędziów.
l) Przedkładanie do Zarządu FTS propozycji nagród i wyróżnień dla sędziów.
§7
Rozstrzygnięcia Kolegium we wszystkich sprawach zapadają w formie uchwał.
Dopuszcza się przeprowadzanie uchwał drogą mailową.
§8
Dla ważności uchwały konieczna jest zwykła większość głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Kolegium. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Przewodniczącego. Przy głosowaniu mailowym decyduje
większość.
§9
Zebraniami Kolegium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Zastępca lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

§10
Od uchwał Kolegium Sędziowskiego przysługuje odwołanie do Zarządu FTS
w pierwszej instancji, a w drugiej jak dla uchwał i decyzji Zarządu FTS.
§ 11
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu ma Kolegium Sędziowskie FTS.

