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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin został sporządzony na podstawie kompetencji Zarządu Federacji Tańca Sportowego wskazanej
w §26 punkt 10 i 13 oraz §33 punkt 4 Statutu FTS.
2. Tryb pracy Komisji Dyscyplinarnej FTS określa Regulamin Pracy Komisji Dyscyplinarnej FTS.
3. Regulamin dyscyplinarny FTS stosuje się wobec członków władz FTS, członków władz związków
wojewódzkich
zrzeszonych
w
FTS
oraz
wobec
klubów,
zawodników,
trenerów
i instruktorów, sędziów, skrutinerów, działaczy będących w strukturach FTS.
a/ w przypadku zawodników małoletnich obowiązki przejmują ich prawni opiekunowie.
4. Kluby, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie, skrutinerzy, działacze są zobowiązani do
postępowania zgodnego z zasadami lojalności i sportowego zachowania.
5. Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszanie norm etycznych lub
i omijania stosowania Statutu, przepisów, regulaminów i uchwał władz Federacji.

nieprzestrzegania

Rozdział II
Instancje Orzekające
§2
W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy:

Do orzekania w sprawach

1. Zarządy klubów (zarządzający Szkołami Tańca, placówkami kulturalno-sportowymi) są:
• I instancją orzekającą w stosunku do swoich zawodników, dla skuteczności orzeczenia, wymagane
jest ono w formie pisemnej.
-

Zarządy klubów zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia Zarządu FTS
o wszystkich przypadkach nałożenia kar dyscyplinarnych - dotyczy zawodników klasy mistrzowskiej
międzynarodowej (S) oraz mistrzowskiej krajowej (A). W przypadku klas niższych powiadamia się Zarządy
Związków Wojewódzkich.
Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis okoliczności sprawy oraz motywy uzasadniające
wymierzoną karę.
2. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna działająca na terenie danego Wojewódzkiego Związku Sportowego
jest:
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• I instancją w sprawach członków i członków władz związku wojewódzkiego w przypadku, gdy statut
związku nie przewiduje inaczej,
• I instancją w sprawach licencjonowanych sędziów wojewódzkich,
• I instancją w sprawach zawodników popełniających przewinienie na terenie innego województwa,
• II instancją orzekającą w sprawach licencjonowanych zawodników.
Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna orzeka w sprawach licencjonowanych zawodników swojego Związku
Wojewódzkiego.
W sprawach zawodników z innych Związków Wojewódzkich, dana komisja, przekazuje sprawę właściwej
Komisji Dyscyplinarnej Związku Wojewódzkiego danego zawodnika.
- Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna po sporządzeniu orzeczenia z uzasadnieniem przekazuje je stronie
(stronom) i do Zarządu danego Wojewódzkiego Związku Sportowego.
3. Komisja Dyscyplinarna FTS swoim działaniem obejmuje cały kraj i jest:
• I instancją mającą wyłączność dla orzeczeń w sprawach członków FTS, członków władz FTS, sędziów
FTS, zawodników Kadry FTS, skrutinerów FTS,
• I instancją w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości powołania Wojewódzkiej Komisji
Dyscyplinarnej lub jej prawidłowego działania,
• II instancją dla orzeczeń wydanych w I instancji przez Wojewódzką Komisję Dyscyplinarną w
sprawach członków Wojewódzkiego Związku Sportowego,
• II instancja w sprawach zawodników i licencjonowanych sędziów wojewódzkich.
4. Zarząd FTS
•

II instancją w sprawach członków FTS zwyczajny. sędziów FTS, zawodników Kadry FTS, skrutinerów
FTS,

5. Walne FTS
•

II instancja w sprawach członków zwyczajnych FTS i członków władz FTS,
Rozdział III
Wszczęcie postępowania i tryb odwoławczy
§3

1. Prawo składania wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do naruszających przepisy mają władze
FTS, komisje FTS, zarządy związków wojewódzkich, zarządy klubów, sędziowie, skrutinerzy, trenerzy,
instruktorzy, zawodnicy i działacze.
2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających
podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, przy czym może być ono poprzedzone
postępowaniem wyjaśniającym.
3. Komisja Dyscyplinarna II instancji sporządza uzasadnione orzeczenie w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia
doręczając je niezwłocznie stronie.
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4. Od orzeczenia wydanego przez Komisję dyscyplinarną I instancji przysługuje stronom odwołanie do
Organu II instancji.
5. Odwołanie powinno być składane na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym
strona została powiadomiona o rozstrzygnięciu sprawy. Decyduje data stempla pocztowego. Wniesienie
odwołania wstrzymuje wykonanie kary.
6. Odwołanie złożone po upływie terminu określonego w punkcie 5 nie podlega rozpatrzeniu.
7. Komisja dyscyplinarna II instancji może:
• utrzymać w mocy orzeczenie I instancji,
• zmienić orzeczenie I instancji,
• uchylić orzeczenie I instancji,
Rozdział IV
Rodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karania
§4
1.

Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne. Za jedno przewinienie
dyscyplinarne wymierza się jedną karę.

2.

W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną karę łączną, która
winna uwzględniać wszystkie przewinienia.

3.

Kary dyscyplinarne mogą być następujące:
• upomnienie
• nagana
• pozbawienie licencji
• zakaz organizacji zawodów
• weryfikacja osiągniętego wyniku
• pozbawienie tytułów federacyjnych
• dyskwalifikacja na czas określony lub na stałe
• wykluczenie z kadry Federacji
• wykluczenie z władz
• zakaz pełnienia funkcji
• podanie orzeczenia do publicznej wiadomości
• wykluczenie z Federacji
• pozbawienie członkostwa honorowego
• pozbawienie odznaki honorowej Federacji
• Kara finansowa
§5
Kara dyskwalifikacji

1.

Karę dyskwalifikacji wymierza się:
• ustalając zakaz uczestnictwa w zawodach w określonym czasie. Maksymalny okres dyskwalifikacji
wynosi do 2 lat.
• na stałe
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2.

Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach.
• Wykonanie kary dyskwalifikacji można zawiesić, gdy przemawiają za tym istotne okoliczności
łagodzące.
• Zawieszona kara podlega wykonaniu, gdy w okresie zawieszania:
a) popełnione zostanie nowe podobne do poprzedniego przewinienie, za które wymierzono karę
dyskwalifikacji.
b) zachowanie zawodnika sprzeczne jest z etyką i niesportowym zachowaniem.
§6
Wykluczenie z Federacji

Karę wykluczenia z FTS orzeka się w przypadku rażącego naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał FTS, a
stosuje się ją na podstawie podjętej uchwały zarządu FTS.
Rozdział V
Wznowienie postępowania
§7
1. W przypadku ujawnienia się nowych okoliczności dotyczących trwającego lub zakończonego
postępowania a nieznanych Komisji Dyscyplinarnej lub rażącego naruszenia przepisów FTS podczas
orzekania może być złożony wniosek o wznowienie postępowania.
2. Wniosek taki do Komisji Dyscyplinarnej może skierować jedynie członek Zarządu FTS działając z urzędu lub
na prośbę jednej ze stron postępowania.
3. Uznając, że istnieją podstawy do wznowienia postępowania Komisja Dyscyplinarna zawiesza poprzednie
orzeczenie i ponownie rozpatruje sprawę.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§8
1. Komisja Dyscyplinarna zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji wymierzonych kar.
2. Po upływie 3 lat licząc od daty odbycia kary na wniosek ukaranego kara może być wykreślona z ewidencji
kar. Z chwilą skreślenia kary uważa się ją za niebyłą.
§9
Niesportowe zachowanie
Niesportowe zachowanie – w sporcie oznacza zachowanie uwłaczające w godność sportowca i duch
rywalizacji sportowej.
Do niesportowych zachowań zalicza się m.in.
- nieposłuszeństwo wobec trenera lub sędziów,
- kwestionowanie decyzji sędziów, dyskusje z nimi i wywieranie na nich wpływu,
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- brutalne i niebezpieczne zachowania mogące doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu bądź życiu innego
zawodnika,
- używanie słów wulgarnych, nieprzyzwoitych oraz obraźliwych gestów m.in. do zawodników, trenerów,
sędziów czy kibiców,
- Nieuprawniona ocena pracy sędziów,
- nawoływanie kibiców do podburzania trybun,
- udział w bójce m.in. z zawodnikami, sędziami, trenerami, kibicami lub jej wszczęcie,
- ustawianie wyników zawodów,
- bycie pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
- stosowanie niedozwolonych środków dopingujących,
- udzielanie wypowiedzi niemających nic wspólnego z rywalizacją sportową m.in. głoszenie poglądów
politycznych lub nawołując do dyskryminacji lub przemocy (mowa nienawiści) podczas imprez
sportowych.
Za niesportowe zachowanie, naruszanie zasad porządku publicznego i organizacyjnego stosuje się kary
przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym FTS.
§10
Doping
1. Zawodnik zobowiązany jest poddać się kontroli antydopingowej w czasie zawodów sportowych oraz poza
nimi w tym w czasie treningów, zgrupowań i innych zajęć sportowych.
2. Odmowa poddania się kontrolnym badaniom antydopingowym traktowana jest jak pozytywny wynik
badania.
3. Wykrycie u zawodnika zabronionych środków farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe
spowoduje jego odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w regulaminie.
§11
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi FTS po zasięgnięciu opinii Komisji
Dyscyplinarnej FTS.
§12
Regulamin wchodzi w życie z dniem Uchwalenia przez Zarząd FTS z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r.
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