
Załącznik nr 1 

do Uchwały Zarządu FTS nr 101/2015 z dn. 13.11.2015  
 

 

Tryb typowania osób do paneli sędziowskich  

najważniejszych krajowych turniejów FTS 

(Mistrzostwa i Puchary Polski FTS). 

 
1. Rodzaje turniejów. 

 

1.1. Turnieje z udziałem w panelu sędziowski osób posiadających licencje 

FTS oraz osób posiadających licencje organizacji innych krajów 

będących członkami WDSF. 

 

1. Mistrzostwa Polski FTS w tańcach standardowych. 

2. Mistrzostwa Polski FTS w tańcach latynoamerykańskich. 

3. Mistrzostwa polski FTS w 10 tańcach. 

 

Typuje się 6 sędziów zagranicznych i 4 sędziów polskich oraz 2 polskich sędziów 

rezerwowych. 

 
1.2. Turnieje z udziałem wyłącznie osób posiadających licencje FTS. 

 

2. Mistrzostwa Polski FTS formacji tanecznych. 

3. Mistrzostwa Polski FTS w stylach tanecznych w kategorii dzieci  

i juniorów młodszych. 

4. Mistrzostwa Polski FTS w 8 tańcach w kategorii dzieci i 10 tańcach juniorów 

młodszych. 

5. Akademickie Mistrzostwa Polski FTS. 

6. Puchar Polski FTS. 

7. Puchar Polski FTS klas A i B. 

 

Typuje się 10 sędziów oraz 2 sędziów rezerwowych. 

 

2. Warunki zakwalifikowania na listę polskich sędziów na dany rok 

uprawnionych do sędziowania w/w turniejów. 
 

1. Spełnienie warunków uzyskania licencji sędziowskiej na rok rozgrywania 

mistrzostw do dnia 30 października roku poprzedniego. 

2. Posiadanie stażu sędziego FTS kategorii I – minimum 2 lata oraz minimum 10 

turniejów tańca rangi GPP Ekstraklasa lub rankingowych WDSF. 

3. Udział w pracach komisji sędziowskich minimum 3 krajowych turniejów FTS 

w roku poprzednim. 

4. Wiek sędziego - do ukończenia 70 roku życia. 

 



 
Uwaga: 

Do końca roku 2016 uznaje się staż zdobyty w oparciu o rywalizację 

prowadzoną przy współpracy PTT i FTS. 

 

3. Zasady typowania sędziów do poszczególnych paneli 

sędziowskich. 
  

3.1. Ograniczenia wynikające z pokrewieństwa, związku małżeńskiego  

i powinowactwa oraz przysposobienia opieki lub kurateli. 

Nie może uczestniczyć w panelu sędziowskim turnieju osoba: 

- której członek bliższej lub dalszej rodziny, włączając relacje de facto 

bierze udział w charakterze zawodnika choćby w jednej z rozgrywanych 

kategorii turnieju; 

- której członek bliższej lub dalszej rodziny, włączając relacje de facto 

znajduje się w składzie panelu sędziowskiego danego turnieju. 

Uwaga: 

Określenie bliższa lub dalsza rodzina obejmuje każdą osobę 

spokrewnioną, związaną poprzez małżeństwo lub powinowatą  

do stopnia pierwszego kuzynostwa, bądź poprzez adopcję czy  osobę, 

z którą sędzia żyje w wolnym związku. 

 

3.2. Ograniczenia wynikające z powiązań zawodowych (trenerskich, 

menadżerskich, itp.). 

- w panelu sędziowskim nie może znajdować się więcej niż jedna osoba 

będąca trenerem, stałym konsultantem, menadżerem lub w inny sposób 

związana zawodowo z tym samym klubem biorącym udział w danych 

zawodach. 

 

3.3. Ograniczenia wynikające z częstotliwości udziału danej osoby  

w panelach sędziowskich. 

- w danym roku kalendarzowym sędzia może brać udział wyłącznie  

w panelu jednego z przedmiotowych turniejów (w przypadku 

wyczerpania  kandydatów możliwe jest odstąpienie od tej zasady);  

- dana osoba nie może być typowana do panelu sędziowskiego 

przedmiotowego turnieju, który sędziowała w poprzednim roku. 

 

3.4. Ograniczenia terytorialne. 

- w jednym panelu przedmiotowych turniejów mogą znajdować się  

co najwyżej dwie osoby z danego województwa. 

 

Uwaga:  
W każdej kategorii Mistrzostw w wyniku losowania, które przeprowadza 

sędzia główny na pierwszej naradzie sędziowskiej wybierany jest jeden 

sędzia rezerwowy (z pośród sędziów polskich). 
 


