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Przepisy Sędziego Głównego Federacji Tańca Sportowego
PREAMBUŁA
Uznając potrzebę zwiększenia kompetencji sędziów głównych, powtarzalności /standaryzacji/
podejmowanych przez nich decyzji podczas zawodów oraz zapewnienia wyższych standardów dla
par sportowych na turniejach tańca sportowego wprowadzona zostaje licencja Sędziego
Głównego FTS .
1. Założenia ogólne.
1.1 Kategoria sędziowska:
- Sędzia Główny FTS
1.2 Uprawnienia sędziów głównych.
1.2.1. Uprawnienia krajowe.
Sędzia Główny FTS:
a. Sędzia Główny na turniejach krajowych pełni również rolę sędziego repertuarowego;
b. Sędzia Główny na turniejach międzynarodowych niewymagających posiadania licencji WDSF.
Uwaga:
W turniejach punktowych w klasach E, D, C oraz w turniejach w klasach wojewódzkich funkcję
Sędziego Głównego może pełnić sędzia kategorii I FTS posiadający licencje Sędziego Głównego.
Sędzia Główny może pełnić funkcję sędziego punktowego.
W turniejach sędziowanych w systemie AJS funkcję Sędziego Głównego może pełnić wyłącznie
osoba posiadająca zdany egzamin AJS w ramach WDSF.
W turnieju punktowym organizowanym przy turnieju WDSF Sędzią Głównym może być tylko
polski sędzia.
1.2.2. Uprawnienia międzynarodowe WDSF.
Chairperson WDSF:
a. Kolegium Sędziowskie może rekomendować Sędziów Głównych FTS posiadających 3 letni staż
na kongres i egzamin WDSF celem uzyskania uprawnień Chairperson WDSF.
b. Kolegium Sędziowskie rekomenduje sędziów głównych posiadających uprawnienia WDSF
celem zachowania ich statusu Chairperson WDSF na dany rok kalendarzowy.
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2. Prawa i obowiązki Sędziego Głównego FTS.
2.1. Każdy Sędzia Główny FTS ma prawo do:
a. pełnienia funkcji sędziego głównego na turniejach sportu tanecznego;
b. udziału we wszystkich formach szkoleniowych;
c. otrzymywania wynagrodzenia, zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia
od organizatorów turniejów tanecznych (powyższe warunki organizator przedstawia
w oficjalnym zaproszeniu sędziego);
d. składania do odpowiednich komisji wniosków dotyczących całokształtu zagadnień związanych
z ruchem tanecznym w kraju;
e. otrzymywania za odpłatnością wszystkich materiałów informacyjno-szkoleniowych
wydawanych przez Zarząd FTS, wchodzących w zakres jego zainteresowań sędziowskich.
2.2. Każdy sędzia ma obowiązek:
a. dbania o bezwzględne przestrzeganie Przepisów Sędziowskich FTS, Przepisów Rywalizacji
w Sporcie Tanecznym FTS oraz zasad wynikających z Kodeksu Postępowania i Standardów Etyki
i Kodeksu Etyki FTS;
b. posiadania znajomości obowiązujących na turniejach systemów oceniania par tanecznych
(Skating System, AJS);
c. uczestniczenia raz na dwa lata w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich;
d. potwierdzania każdorazowo organizatorowi turnieju swego udziału w pracach komisji
sędziowskiej, najpóźniej 30 dni przed datą imprezy;
e. przedstawienia organizatorowi projektu szczegółowego programu turnieju oraz panelu
sędziowskiego do godziny 20:00 dnia poprzedzającego rozegranie zawodów;
f. noszenia w trakcie sędziowania odpowiedniego ubioru określonego w Dress Code;
g. zgłaszania organizatorowi niemożności brania udziału w pracach komisji sędziowskich
potwierdzonych przez niego turniejów;
h. potwierdzenia regulaminu zawodów wraz z ilością kategorii na 7 dni przed datą ich
rozgrywania;
i. wypełnienia raportu Sędziego Głównego przed i po zawodach.
3. Tryb typowania sędziów głównych na turnieje krajowe FTS.
3.1. Zasady podstawowe.
Funkcję sędziego głównego turnieju może jedynie pełnić sędzia posiadający aktualną na dany rok
licencję Sędziego Głównego FTS oraz sędziowie zagraniczni posiadających aktualną licencję
Chairperson WDSF.
3.2. Ogólne zasady nominowania sędziów głównych na turnieje
3.2.1. Turnieje, na które sędzia główny jest typowany i zatwierdzany przez Zarząd FTS:
a. Mistrzostwa Polski FTS w tańcach standardowych;
b. Mistrzostwa Polski FTS w tańcach latynoamerykańskich;
c. Mistrzostwa polski FTS w kombinacji tańców;
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d. Mistrzostwa Polski FTS formacji tanecznych;
e. Mistrzostwa Polski FTS w kategorii dzieci i juniorów młodszych w stylach tanecznych;
f. Mistrzostwa Polski FTS w kategorii dzieci oraz juniorów młodszych w kombinacji tańców.
3.2.2. Turnieje, na które sędzia główny ustalany jest przez Kolegium Sędziowskie FTS:
a. Regionalne Mistrzostwa Polski FTS;
b. Akademickie Mistrzostwa Polski FTS;
c. Puchar Polski FTS;
d. Mistrzostwa Polski FTS klas B i A;
e. Finał GPP Ekstraklasa FTS;
f. turnieje GPP Ekstraklasa FTS;
g. turnieje punktowe.
3.2.3. Turnieje, na które sędzia główny ustalany jest przez Zarząd związku wojewódzkiego:
a. Mistrzostwa Województw FTS;
b. Puchary Województw.
3.2.4. Turnieje, na które sędzia główny ustalany jest przez organizatora, a akceptowany zgodnie
z zasadami WDSF:
a. turnieje rankingowe WDSF, poza turniejami rangi mistrzostw WDSF i pucharami WDSF, na
które sędziów WDSF typuje WDSF.
3.2.5. Turnieje, na które sędzia główny ustalany jest przez organizatora, a zatwierdzany przez
Zarząd właściwego terytorialnie związku wojewódzkiego:
a. turnieje w rywalizacji w klasach wojewódzkich.
4. Postępowanie Sędziego Głównego FTS podczas turnieju.
4.1 Zasady ogólne.
4.1.1. Sędzia Główny FTS pełni na zawodach funkcję przedstawiciela Federacji Tańca Sportowego,
osoby odpowiedzialnej za sprawny i zgodny z przepisami przebieg zawodów oraz sprawuje nadzór
nad pracą sędziów punktujących i odpowiada bezpośrednio przed władzami federacji.
4.1.2 Sędzia Główny FTS w trakcie pracy podejmuje decyzje w oparciu o Podręcznik Postępowania
Sędziego Głównego oraz kieruje się zasadami Kodeksu Postępowania i Standardów Etyki oraz
Kodeksu Etyki FTS.
4.1.3. Sędzia Główny nie może być sędzią punktującym (nie dotyczy to turniejów wymienionych
w punkcie 3.2.5).
4.1.4. Sędzia Główny nie może łączyć swojej funkcji z żadną inną funkcją pełnioną w trakcie
danego turnieju z wyłączeniem funkcji określonych w punktach 4.1.1 i 4.1.3 oraz funkcji
organizatora turnieju.
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4.1.5. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg pracy komisji sędziowskiej oraz
skrutacyjnej turnieju, które reprezentuje wobec organizatora i uczestników turnieju.
4.1.6. Sędzia Główny zobowiązany jest posiadać urządzenie umożliwiające mu internetową
komunikację z bazą danych FTS.
5. Postępowanie Sędziego Głównego FTS tzw. – „CHECK LIST”
5.1. Sprawdzenie warunków technicznych na turnieju:
a. punkt rejestracji par;
b. użycie licencjonowanego programu skrutinerskiego;
c. punkt pomocy medycznej;
d. oświetlenie;
e. nagłośnienie;
f. garderoby dla zawodników;
g. garderoby dla sędziów i oficjeli;
h. przestrzeń pracy sędziów;
i. sposób i miejsce wyświetlania wyników;
j. lokalizacja miejsca pracy skrutinerów;
k. program i płynność przebiegu turnieju.
5.2. Współpraca przed i warunki dla sędziów:
a. czas pierwszego kontaktu z sędziami;
b. efektywność współpracy przed turniejem z organizatorem;
c. efektywność współpracy podczas turnieju;
d. warunki hotelowe;
e. transport.
5.3. Zgodność z przepisami i protokołem:
a. odprawa sędziowska;
b. zgodność z Kodeksem Postępowania i Standardów Etyki oraz Kodeksem Etyki FTS;
c. wypełnienie zobowiązań organizatora wobec sędziów.
5.4. Sporządzenie raportu Sędziego Głównego FTS i wysłanie go do biura FTS w ciągu 7 dni. Raport
sporządzony powinien być wg wzoru i na formularzu FTS i zawierać szczegółowe informacje
dotyczące:
a. danych turnieju;
b. warunków technicznych panujących na turnieju;
c. współpracy z organizatorem;
d. warunków dla sędziów;
e. zgodności z Kodeksem i Przepisami;
f. opis zaistniałych incydentów;
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g. zgodności regulaminu turnieju z przepisami FTS.
6. Zasady wynagradzania Sędziów Głównych FTS.
6.1 Zasady wynagradzania sędziów głównych ustala organizator turnieju i podaje w zaproszeniu
na turniej wraz z regulaminem turnieju. Sędzia może odmówić udziału w turnieju w przypadku
nieprzyjęcia warunków przedstawionych przez organizatora. Odmowa musi mieć formę pisemną.
6.2 Sędzia Główny otrzymuje wynagrodzenie podwyższone o 25% w stosunku do pozostałych
sędziów.
7. Protesty i zażalenia.
7.1. Przedmiotem protestu mogą być sprawy dotyczące zgodności sposobu przeprowadzenia
i przebiegu turnieju z obowiązującymi przepisami FTS.
7.2. Prawo zgłoszenia protestu przysługuje klubowi w terminie do 7 dni od daty jego zakończenia.
7.3. Protesty klub może złożyć wyłącznie w formie pisemnej do Kolegium Sędziowskiego FTS.
Kolegium Sędziowskie rozpatruje protest w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia protestu.
7.4. Stronom przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Kolegium Sędziowskiego do Komisji Dyscyplinarnej FTS.
7.5. Odwołanie strony rozpatruje Komisja Dyscyplinarna w ciągu 30 dni od daty otrzymania
odwołania oraz powiadamia pisemnie stronę o zajętym stanowisku.
8. Postanowienia końcowe.
W zakresie wszelkich spraw nieujętych szczegółowo w niniejszych przepisach obowiązują Przepisy
Sędziowskie FTS.
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