
 
 
 

Regulamin 
FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO 

w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego FTS  

 
Na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.z dnia 6 marca 
1996 r.) i Statutu FTS ustala się co następuje: 

Art.1. Sędzia tańca sportowego może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada licencję sędziego tańca 
sportowego przyznaną przez Federację Tańca Sportowego. 

Art.2. Kluby sportowe i związki tańca sportowego zapewniają sędziom tańca sportowego 
niezbędne warunki określone przez Federację Tańca Sportowego, umożliwiające wypełnianie 
ich funkcji. 

Art.3.  
1. Dla dokonania wszelkiego rodzaju czynności związanych z przyznawaniem, odmową 

przyznania i pozbawienia licencji Zarząd FTS powołuje Komisję Licencyjną. 
2. Licencję sędziego tańca sportowego przyznaje/aktualizuje Komisja Licencyjna na wniosek 

zainteresowanego na podstawie listy osób uprawnionych do otrzymania licencji 
przedłożonej przez Komisję Sędziowską FTS. 

3. Komisja Sędziowska FTS działa według odrębnego regulaminu. 
 
Art.4.  
1. Licencja może być przyznana osobie, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełnych praw 
publicznych, 

b) zdała odpowiedni egzamin sędziowski, którego tryb zdawania szczegółowo określa 
Regulamin Komisji Sędziowskiej, 

c) odbyła obowiązkowe szkolenie sędziowskie określone szczegółowo w Regulaminie 
Komisji Sędziowskiej, 

d) zobowiąże się do uczestnictwa w imprezach sportowych i sportowo - rekreacyjnych na 
zasadach określonych w Regulaminie Komisji Sędziowskiej, 

e) zobowiąże się do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących współzawodnictwa 
sportowego ustalonych przez FTS w tym w szczególności Regulaminem Komisji 
Sędziowskiej i zasad etyki sędziego tańca sportowego FTS, 

f) spełnia wszelkie inne wymagania określone w Regulaminie Komisji Sędziowskiej, 
złoży pisemny wniosek i wniesie opłatę za jej wydanie. 

 



2. Licencja przyznawana jest na czas nieokreślony. Aktualizacja licencji na dany rok 
dokonywana jest pod warunkiem spełnienia wymagań Art 4 i 5. 

3. Licencja jest ważna po podpisaniu jej przez posiadacza, który swym podpisem potwierdza, 
że zna i rozumie wszelkie przepisy sportowe FTS oraz system współzawodnictwa 
sportowego ustalonego przez FTS w tańcu sportowym i zobowiązuje się do ich 
przestrzegania. 

 
Art.5.  
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie /aktualizację licencji przesyła wniosek wraz z dowodem 

opłaty za jej wydanie na adres biura Zarządu FTS ( ...tu podać adres) 
2. Zgodnie z wymogami Art.4.1 wniosek musi zawierać: 

a) imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, adres zamieszkania, telefon, 
b) numer licencji (książeczki sędziowskiej), o ile ją posiadała, 
c) zobowiązanie do uczestnictwa w imprezach sportowych i sportowo - - rekreacyjnych 

na zasadach określanych w Regulaminie Komisji Sędziowskiej oraz do przestrzegania 
wszelkich przepisów dot. współzawodnictwa sportowego ustalonego przez FTS w tym 
w szczególności Regulaminu Komisji Sędziowskiej i zasad etyki sędziego tańca 
sportowego FTS. 

3. Opłata za wydanie licencji musi być przekazana na konto (....tu podać konto). 
4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
5. Wysokość opłat za wydanie licencji na dany rok ustala Zarząd FTS na wniosek Komisji 

Licencyjnej FTS. Wysokość opłat ogłaszana jest w ostatnim kwartale roku 
poprzedzającego rok wydania licencji na stronie internetowej FTS. 

6. Licencje przyznaje FTS w drodze decyzji administracyjnej i przesyła je na adres 
wnioskodawcy. 

 
Art.6. Osoba posiadająca licencję sędziego FTS ma prawo do: 

a) udziału w pracach komisji sędziowskich wszystkich krajowych i międzynarodowych 
turniejów tańca sportowego stosownie do posiadanej kategorii sędziowskiej na 
zasadach określonych w Regulaminie Komisji Sędziowskiej, 

b) podwyższania posiadanej kategorii sędziowskiej na zasadach określonych w 
Regulaminie Komisji Sędziowskiej, 

c) udziału w szkoleniach sędziowskich organizowanych przez FTS na zasadach 
określonych w Regulaminie Komisji Sędziowskiej. 

 
Art.7.  
1. FTS może odmówić przyznania licencji sędziowskiej jeśli wnioskodawca nie spełni 

warunków określonych w Art.4 i 5, a braki nie zostaną uzupełnione mimo wezwania w 
oznaczonym terminie. 

2. Licencja nie może być przyznana lub aktualizowana osobie, która: 
a) nie została umieszczona na dany rok przez Komisje Sędziowską FTS na liście osób 

uprawnionych do otrzymania licencji lub na liście uzupełniającej, 
b) została przez właściwy organ FTS ukarana karą dożywotniego pozbawienia licencji 

sędziego FTS, 
c) została przez właściwy organ FTS ukarana karą czasowego pozbawienia licencji 

sędziego FTS - w czasie odbywania kary. 
 
 
Art.8.  
1. FTS pozbawia sędziego licencji w razie: 

a) rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych, zasad rywalizacji sportowej, a 
zwłaszcza regulaminu Komisji Sędziowskiej, 



b) rażącego naruszania obowiązków sędziego FTS, 
c) nieprzestrzegania zasad etyki sędziego FTS. 

2. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji wymienione w pkt.1 stanowią również przyczyny 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego decyzja o pozbawieniu licencji może być 
wydana po zakończeniu tego postępowania orzeczeniem ostatecznym. 

3. Decyzja o pozbawieniu licencji wymaga uzasadnienia. 

Art.9. Organem odwoławczym od decyzji wymienionej w Art. 3 jest Zarząd FTS, którego 
decyzja jest ostateczna. 

Art.10.Biuro FTS prowadzi ewidencję przyznanych /aktualizowanych licencji, która powinna 
obejmować dane i dokumenty, o których mowa w Art. 5 , zestawienie wniesionych opłat za 
wydanie licencji oraz oddzielną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie 
przyznania/aktualizacji i pozbawienia licencji. 

Art.11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi FTS. 

Art.12.Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2003 r. 

 


