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Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów sędziowskich
1. Zasady ogólne.
Regulamin określa reguły sędziowskich postępowań kwalifikacyjnych FTS, czyli zasad
przyjmowania formularzy dotyczących możliwości przystąpienia do egzaminu na odpowiednią
kategorię sędziowską FTS, procedury kwalifikacji wniosków (formularzy) oraz rodzajów
egzaminów sędziowskich, zakresu i trybu ich przeprowadzania.
2. Przyjmowanie formularzy (zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminu sędziowskiego):
- formularze są przyjmowane po ogłoszeniu komunikatu o rozpoczęciu postępowania
kwalifikacyjnego w danym roku, ogłoszonego na stronie FTS;
- formularze są przyjmowane przez Biuro FTS w terminie określonym w treści ogłoszenia;
- do formularza należy dołączyć kopie wymaganych dokumentów, a oryginały należy przedłożyć
do wglądu nie później niż przed zamknięciem postępowania kwalifikacyjnego.
3. Wymagania dotyczące możliwości przystąpienia do egzaminu sędziowskiego FTS.
Do egzaminu na kategorię I lub II może przystąpić osoba, która:
- złożyła formularz o uzyskanie stosownej kategorii;
- wpłaciła na konto FTS opłatę egzaminacyjną;
Uwaga:
W przypadku negatywnej oceny komisji egzaminacyjnej sędzia może ponownie ubiegać się
o podwyższenie kategorii po upływie 1 roku.
4.
a.
b.
c.

Rodzaje egzaminów sędziowskich:
egzamin na sędziego II kategorii;
egzamin na sędziego I kategorii;
egzamin na sędziego głównego.

5. Zakres egzaminu na kategorię I i II.
Zakres egzaminu określony jest w Procedurze postępowania na egzaminach sędziowskich FTS
wraz z zał. nr 1 i nr 2 - załącznik nr 5 do Przepisów sędziowskich
6. Zakres egzaminu na sędziego głównego.
Egzamin na Sędziego Głównego FTS przeprowadzany jest w formie testu składającego się
z 5 części:
1. Znajomość Kodeksu Postępowania i Standardów Etyki (wymagane jest 80% poprawnych
odpowiedzi);
2. Znajomość Podręcznika Sędziego Głównego (wymagane jest 80% poprawnych odpowiedzi);
3. Znajomość Przepisów Sędziowskich FTS oraz Przepisów Rywalizacji w Sporcie Tanecznym
(włączając stroje) (wymagane jest 80% poprawnych odpowiedzi);
4. Znajomość Skating System – podstawowy przykład rundy finałowej w stylach (wymagane jest
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100% poprawnych odpowiedzi);
5. Znajomość podstawowych zasad systemu AJS.
7. Komisja egzaminacyjna.
Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Zarząd FTS, w składzie 2-3 osób. Decyzje komisji
egzaminacyjnej są ostateczne.
8. Postanowienia końcowe.
W zakresie wszelkich spraw nieujętych szczegółowo w niniejszym regulaminie obowiązują
Przepisy Sędziowskie FTS.
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