REGULAMIN STAŻU SKRUTINERSKIEGO

FEDERACJA TAŃCA SPORTOWEGO

REGULAMIN STAŻU SKRUTINERSKIEGO
Warunki przystępowania do egzaminów na skrutinera, podwyższania kategorii,
odbywania i zaliczenia stażów oraz uzyskiwania licencji sędziego skrutinera
(Załącznik nr 1 do Przepisów Skrutinerskich FTS)

Opracowanie Komisja ds. Skrutinerskich FTS - czerwiec 2019
Jarosław Grunt, Piotr Seliger, Krzysztof Ślizewski
Obowiązuje od 01.09.2019 - Zgodnie z Uchwałą Zarządu FTS nr 61/2019 z dnia 30-06-2019

Tylko do użytku wewnętrznego

strona 1

REGULAMIN STAŻU SKRUTINERSKIEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Załącznik określa wymagania stawiane kandydatom na skrutinera FTS, procedurę odbycia stażu
skrutinerskiego, wymagania dla skrutinerów podwyższających swą kategorię i procedury uzyskania licencji
na określoną kategorię skrutinerską.
1.2. Kandydatem na skrutinera jest osoba, która ubiega się o przystąpienie do egzaminu na skrutinera i
przesłała do biura FTS odpowiedni wniosek.
1.3. Skrutinerem stażystą jest osoba ubiegająca się o licencję skrutinera FTS w drodze odbywania stażu
skrutinerskiego.

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE
2.1. Ubiegającym się o przystąpienie do egzaminu na skrutinera może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz
posiada zdany egzamin dojrzałości.
2.2. Ubiegającym się o licencję skrutinera II kategorii FTS może być osoba, która zdała egzamin skrutinerski ze
znajomości Skating Systemu oraz Przepisów Rywalizacji w Sporcie Tanecznym.
2.3. Ubiegającym się o podwyższenie kategorii skrutinerskiej jest osoba posiadająca już II, I lub WDSF B
kategorię skrutinerską i spełnia warunki niezbędne do podwyższenia swojej kategorii.

3. EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA SKRUTINERA
3.1. Kandydat na skrutinera może ubiegać się jedynie o II kategorię skrutinerską.
3.2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na skrutinera jest:
• złożenie wniosku do biura FTS o przystąpienie do egzaminu
• wpłacenie na konto FTS opłaty egzaminacyjnej wg aktualnego cennika
• udział w obowiązkowym odpłatnym szkoleniu ze Skating Systemu, przepisów FTS, Przepisów
Skrutinerskich, współpracy z Bazą Danych FTS i obsługi Programu skrutinerskiego FTS.
3.3. O terminie egzaminu dla kandydatów na skrutinerów informuje Komisja ds. Skrutinerów z co najmniej 1
miesięcznym wyprzedzeniem.
3.4. Egzamin składa się z 2 części:
3.4.1. W pierwszej kandydat musi bezbłędnie ręcznie policzyć co najmniej dwa przykłady wyników w
oparciu o Skating System.
3.4.2. Wykazać się znajomością przepisów FTS z uwzględnieniem Przepisów Skrutinerskich (zalicza 70%
poprawnych odpowiedzi).
4. UZYSKANIE LICENCJI SKRUTINERA II KATEGORII - ZALICZENIE PRAKTYCZNE NA ZAKOŃCZENIE STAŻU
4.1. Warunkiem uzyskania licencji skrutinerskiej II kategorii jest:
• zaliczony egzamin dla kandydatów na skrutinera,
• nieodpłatna i potwierdzona wpisem w Bazie Danych FTS praca przy Komisji Skrutacyjnej minimum
5 turniejów jako skrutiner stażysta (staż skrutinerski),
• złożenie wniosku o przystąpienie do praktycznego zaliczenia stażu,
• zaliczenie praktyczne stażu,
• wpłacenie na konto FTS opłaty licencyjnej wg aktualnego cennika.
4.2. Staż skrutinerski
4.2.1. Stażysta po zdaniu egzaminu dla kandydatów na skrutinera otrzymuje Program Skrutinerski FTS po
podpisaniu odpowiedniej deklaracji, który następnie ma obowiązek zainstalować zgodnie z
zaleceniami komisji ds. skrutinerskich. Stażysta otrzymuje również dostęp do konta skrutinera w bazie
FTS po podpisaniu dokumentów o zachowaniu poufności danych.
4.2.2. Stażysta wnosi stosowne opłaty wg aktualnego cennika na konto FTS za wpis do rejestru sędziów i
skrutinerów /stażystów/
4.2.2.1. Pierwszy rok od zdania egzaminu do momentu praktycznego zaliczenia stażu bez opłat

Tylko do użytku wewnętrznego

strona 2

REGULAMIN STAŻU SKRUTINERSKIEGO

4.2.2.2. Drugi rok od zdania egzaminu i każdy kolejny - opłata w wysokości licencji dla skrutinera II kat.
Zgodnie z cennikiem FTS na dany rok kalendarzowy. W przypadku braku opłaty uznaje się że
stażysta zrezygnował z ubiegania się o licencję.
4.2.3. Stażysta jest zobowiązany wystażować min. 5 turniejów.
4.2.4. Jeżeli przerwa w stażowaniu na turniejach jest dłuższa niż 12 miesięcy, wznowienie stażu jest
możliwe po wyznaczeniu nowego limitu turniejów przez komisję ds. skrutinerskich oraz dokonaniu
opłaty licencyjnej opisanej w pkt. 4.2.2.2.
4.2.5. Każdy staż jest ewidencjonowany w Bazie Danych FTS.
4.2.6. Na stażowanie na danym turnieju stażysta powinien uzyskać zgodę Sędziego Głównego oraz
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej turnieju.
4.2.7. Stażowanie turnieju jest potwierdzane w Protokole Sędziego Głównego na wniosek i z opisem
przekazanym przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
4.2.8. Staż skrutinerski nie jest ograniczony czasowo z uwzględnieniem punktu 4.2.2.2. i 4.2.4.
4.3. Termin zaliczenia praktycznego stażu ustalany jest indywidualnie z komisją ds. skrutinerskich.
4.4. Wymogi stawiane ubiegającym się o licencję skrutinera FTS II kategorii przy zaliczeniu praktycznym stażu
– obsługa systemu MasterDance.
4.4.1. Wymagania podstawowe
− umiejętność posługiwania się programem Master Dance w zakresie turniejów krajowych
− współpracy z bazą FTS związana z pobieraniem list startowych, przygotowaniem struktury oraz
programu turnieju, rejestracja par, wysyłaniem wyników
− prawidłowa obsługa przebiegu turnieju, definiowanie rund, zmiana ilości par w rundach i korekta,
zmiana programu turnieju
− umiejętność instalowania aplikacji na Android, konfigurowania urządzeń mobilnych i komputerów w
sieci, komputera do monitora
− umiejętność szybkiej reakcji na sytuacje krytyczne, wyłączenie smartfona, zgubienie sieci,
przywrócenie kolejnego tańca, kopiowanie - odzyskanie not z plików, utrata komunikacji z plikami w
katalogu MD
4.4.2. Obsługa sytuacji awaryjnych typu:
− Para za dużo
− Para za mało
− Taniec z dużo
− Taniec za mało
− Dopisanie ręcznie dwóch par bez zmiany grup wcześniej wygenerowanych
− Wymiana tableta, smartfona sędziemu podczas sędziowania po drugim tańcu
− Sprawdzenie adresów IP tabletów, smartfonów w sieci
− Sprawdzenie adresu IP karty sieciowej
− Konfiguracja katalogów i ścieżki dostępu do kat. MD
− Konfiguracja komputera do monitor w sieci
− Wyłączenie nagłe zasilania w routerze
− Przywrócenie komunikacji z plikami ID.PCC w kat. MD
− Instalacja oprogramowania na Android
− Skonfigurowanie tableta, smartfona w sieci w aplikacji MasterDance

5. ZASADY PODWYŻSZANIA KATEGORII SKRUTINERSKIEJ
5.1. Podwyższenie kategorii z II na I
5.1.1.Warunki wstępne

Tylko do użytku wewnętrznego

strona 3

REGULAMIN STAŻU SKRUTINERSKIEGO

5.1.1.1.
Udział w komisji skrutacyjnej na co najmniej 20 turniejach i minimum 3 letni staż jako
aktywny skrutiner (minimum 3 turnieje w roku)
5.1.1.2.
Złożenie wniosku o podwyższenie kategorii
5.1.1.3.
Wniesienie opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem FTS na dany rok kalendarzowy
5.1.2. Udział w odpłatnym szkoleniu z zakresu AJS 3.0 oraz obsługi turniejów rangi WDSF
5.1.3. Zaliczenie egzaminu ze znajomości materiału opisanego w punkcie 5.1.2
5.2. Uzyskanie kategorii międzynarodowej WDSF B:
5.2.1. Warunki wstępne
5.2.1.1.
Posiadanie I kategorii skrutinerskiej
5.2.1.2.
Udział jako stażysta w co najmniej 3 turniejach rangi WDSF
5.2.1.3.
Złożenie wniosku o podwyższenie kategorii
5.2.2. Uzyskanie nominacji ze strony Komisji ds Skrutinerów
5.2.3. Spełnienie warunków wymaganych przez WDSF dla skrutinerów z kategorią WDSF B
5.3. Uzyskanie kategorii międzynarodowej WDSF A
5.3.1. Warunki wstępne
5.3.1.1.
Posiadanie kategorii WDSF B
5.3.1.2.
Udział w pracach komisji skrutacyjnej na co najmniej 5 turniejach rangi WDSF OPEN
5.3.1.3.
Udział jako stażysta w co najmniej 2 turniejach rangi WDSF World lub Mistrzowskich
5.3.1.4.
Złożenie wniosku o podwyższenie kategorii
5.3.2. Uzyskanie nominacji ze strony Komisji ds Skrutinerów
5.3.3. Spełnienie warunków wymaganych przez WDSF dla skrutinerów z kategorią WDSF A
6. OBOWIĄZKI KANDYDATA / STAŻYSTY
6.1. Dbanie o bezwzględne przestrzeganie Przepisów Rywalizacji w Sporcie Tanecznym, Przepisów
Skrutinerskich.
6.2. Noszenie w trakcie turnieju odpowiedniego ubioru stosownego do imprezy.
6.3. Stosowanie się do poleceń Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej dotyczących prac na turnieju.
6.4. Przestrzeganie zasad dotyczących polityki prywatności obowiązującej w FTS zgodnej z ustawą o RODO.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Od dnia 1.01.2020, każdy skrutiner który ma zaliczony egzamin ze skating systemu, ale nie uzyskał
praktycznego zaliczenia z biegłego posługiwania się programem MasterDance zmienia swój status na
skrutiner stażysta.
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