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Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportu tanecznego
1. Sędzią w dyscyplinie sport taneczny może być osoba, która ukończyła 21 rok życia, posiada
pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada licencję
sędziego FTS.
2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą
ubiegać się o uzyskanie uprawnień sędziowskich FTS po przedstawieniu stosownego
zaświadczenia potwierdzającego prawo do stałego pobytu na terenie kraju.
3. Licencję sędziego przyznaje się/aktualizuje się na podstawie listy osób uprawnionych do
otrzymania licencji przedłożonej przez Kolegium Sędziowskie FTS.
3.1 Licencja może być przyznana osobie, która spełnia poniższe warunki:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełnych praw publicznych;
b. zdała egzamin na odpowiednią kategorię sędziowską, którego tryb zdawania szczegółowo
określa załącznik nr 1;
c. posiada w swoim dorobku zawodniczym:
- klasę mistrzowską „S” przynajmniej w jednym stylu tanecznym;
- klasę taneczną A przynajmniej w jednym stylu tanecznym – w tym przypadku możliwe
jest uzyskanie co najwyżej II kategorii sędziowskiej FTS, a ubieganie się w przyszłości
o podwyższenie kategorii sędziowskiej będzie możliwe po przedłożeniu dokumentu
potwierdzającego posiadanie drugiej klasy trenerskiej FTS;
- klasę taneczną B w obu stylach – w tym przypadku możliwe jest uzyskanie co najwyżej II
kategorii sędziowskiej FTS bez możliwości ubiegania się w przyszłości o podwyższenie
kategorii sędziowskiej;
d. posiada wykształcenie w dyscyplinie sport taneczny potwierdzone posiadaniem dyplomu
instruktora lub trenera sportu tanecznego akceptowanego przez FTS (nie dotyczy osób po 50
roku życia);
e. odbyła obowiązkowe szkolenie sędziowskie na dany rok;
f. sędziowała minimum 15 turniejów tanecznych jako sędzia kategorii II – dotyczy sędziów
ubiegających się po raz pierwszy o uzyskanie licencji sędziego kategorii I (w przypadku
dwudniowych turniejów, każdy dzień turnieju liczy się osobno);
g. uzyskała rekomendację Komisji Egzaminacyjnej podczas procedury egzaminacyjnej na II
kategorię, pozwalającą na przystąpienie do egzaminu na I kategorię sędziowską po jednym
roku od zdania egzaminu na II kategorię. Licencja I kategorii będzie aktywna po dwóch latach;
h. zobowiąże się do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących Współzawodnictwa
w Sporcie Tanecznym FTS, w Przepisach Sędziowskich oraz Kodeksie Postępowania
i Standardów Etyki oraz Kodeksie Etyki FTS;
i. zaliczyła z wynikiem pozytywnym egzamin z Testu Wiedzy Ogólnej (TWO FTS - Zał. nr 4)
Tylko do użytku wewnętrznego

Strona 2

Przepisy sędziowskie FTS
Uchwała Zarządu FTS 27/2022

(dotyczy sędziów II i I kategorii); każdy sędzia ma 2 lata na zdanie tego testu od momentu
wejścia
w życie tego przepisu;
j. spełnia wszelkie inne wymagania określone w Regulaminie Kolegium Sędziowskiego;
k. uiściła w terminie opłatę za licencję na dany rok kalendarzowy na konto FTS.
3.2 Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji sędziego FTS:
a. złożenie wypełnionego i podpisanego formularza sędziego FTS;
b. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w dorobku zawodniczym wymaganej klasy
sportowej (dotyczy sędziów kat. I i II);
c. kopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie sportowe.
3.3 Licencja przyznawana jest na czas nieokreślony. Aktualizacja licencji na dany rok dokonywana
jest pod warunkiem spełnienia wymagań w punktach 3.1. a, e oraz i. Osoba, która nie
posiadała aktywnej licencji przez trzy do czterech lat z rzędu może się ubiegać o przedłużenie
licencji po ponownym zdaniu egzaminu na posiadaną przez siebie kategorię sędziowską.
Osoba, która nie posiadała aktywnej licencji przez pięć lat z rzędu traci swoje uprawnienia
sędziowskie, może je uzyskać na zasadach jak dla osób, które wcześniej nie znajdowały się na
liście sędziów FTS.
3.4 Sędzia, który zmienia przynależność organizacyjną, traci uprawnienia sędziowskie FTS i WDSF.
3.5 Wysokość opłat za posiadanie licencji na dany rok ustala Zarząd FTS. Wysokość opłat ogłaszana
jest w cenniku FTS obowiązującym na dany rok, który dostępny jest na stronie FTS.
3.6 Licencje sędziego FTS przyznaje FTS na podstawie obowiązujących regulaminów FTS.
4. Zasady przyznawania licencji Sędziego Głównego FTS.
a. Licencję Sędziego Głównego FTS uzyskują sędziowie posiadający licencję Sędziego WDSF po
odbyciu obowiązkowego szkolenia dla Sędziów Głównych;
b. Sędziowie z I kategorią sędziowską posiadający minimum trzyletni staż w tej kategorii mogą
otrzymać licencję Sędziego Głównego FTS po zdaniu egzaminu;
c. Odnowienie licencji Sędziego Głównego FTS wymaga wniesienia opłaty na konto FTS na dany
rok kalendarzowy oraz udziału raz na dwa lata w obowiązkowym szkoleniu sędziowskim
w części przeznaczonej dla Sędziów Głównych.
5. Kryteria i zasady zdawania egzaminów na sędziego FTS przez zawodników PD:
5.1 Czynny zawodnik PD może przystąpić do egzaminu na sędziego FTS skróconą drogą od razu na
I kat. jeśli:
- posiadał w swojej karierze tanecznej w ruchu amatorskim kl. S przynajmniej w jednym
stylu;
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- był zawodnikiem, który w ruchu amatorskim w kat. par dorosłych plasował się w finale
Mistrzostw Polski Dorosłych;
- był zawodnikiem, który w ruchu PD plasował się w finale Mistrzostw Świata lub Mistrzostw
Europy.
5.2 Czynny zawodnik PD, który zdał egzamin na sędziego FTS na I kat. może sędziować turnieje
punktowe do kl. B (ograniczona licencja I kat.) po spełnieniu innych kryteriów dotyczących
określonych w przepisach sędziowskich FTS.
5.3 Wymogi do uzyskania aktywnej licencji kat. I przez zawodnika PD, który zdał z wynikiem
pozytywnym egzamin na I kat. sędziego FTS:
- tańczył min. 2 lata (rok po roku) w turniejach PD;
- zaliczył min. 10 turniejów w turniejach PD jako zawodnik;
- sędziował w min. 15 turniejach punktowych;
- zakończył swoją karierę taneczną w turniejach PD.
5.4 Inne wymogi
Zawodnicy PD, którzy spełnili wymagania określone w załączniku 1 w pkt. 1-3 podlegają ogólnym
zasadom określonym w przepisach Sędziowskich FTS, z ograniczeniem sędziowania do klasy B,
jako czynny zawodnik.
6. Zasady pozbawiania licencji sędziego FTS
a. Kolegium Sędziowskie FTS może pozbawić sędziego FTS licencji na mocy prawomocnego
orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej FTS;
b. Komisja Dyscyplinarna prowadzi postępowanie o pozbawienie licencji sędziego na wniosek
Kolegium Sędziowskiego. Decyzja o pozbawieniu licencji wymaga uzasadnienia;
c. Organem odwoławczym od decyzji o pozbawieniu licencji sędziego FTS jest Zarząd FTS,
którego decyzja jest ostateczna.
7. Szczególna droga uzyskiwania licencji sędziowskiej FTS.
a. W szczególnych przypadkach Medaliści Mistrzostw Polski w kategorii Dorośli mogą zdawać
egzamin na I kategorię (z pominięciem egzaminu na II kategorię), ale uprawnienia sędziego
I kat. otrzymają po wysędziowaniu 15 turniejów, do sędziowania których uprawnieni są
sędziowie II kategorii. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd FTS na wniosek osoby
zainteresowanej na podstawie opinii wydanej przez Kolegium Sędziowskie FTS.
Opinia Kolegium sędziowskiego zawiera:
- wniosek o przyznanie lub nieprzyznanie licencji sędziowskiej FTS wraz z uzasadnieniem;
- określenie wymagań dodatkowych oraz zwolnień z wymagań standardowych, które
powinien spełnić wnioskodawca.
8. Biuro FTS prowadzi:
- ewidencję przyznanych/aktualizowanych licencji, zestawienie wniesionych opłat za wydanie
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licencji oraz oddzielną ewidencję prawomocnych decyzji, o odmowie przyznania /aktualizacji
i pozbawienia licencji.
9. Postanowienia końcowe.
W zakresie wszelkich spraw nieujętych szczegółowo w niniejszym regulaminie obowiązują
Przepisy Sędziowskie FTS.
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