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 1. ZAŁOŻENIA   OGÓLNE   

1.1. Dwustopniowy  System  Rozgrywania  Mistrzostw  Polski  FTS  dotyczy  par  z           
następujących  kategorii  wiekowych:  Dorośli,  Młodzież  Starsza,  Młodzież,         
Juniorzy,  Senior  (I  –  IV),  Juniorzy  Młodsi,  Dzieci.  W  kategoriach :  Dzieci  oraz              
Juniorzy  Młodsi  nie  ma  konieczności  uzyskania  kwalifikacji  do  udziału  w            
Mistrzostwach   Polski   FTS.     

1.2. Drugi  stopień  rozgrywania  Mistrzostw  Polski  FTS  przeznaczony  jest  wyłącznie           
dla  par,  które  w  poprzedzających  12  miesiącach  nie  rywalizowały  w  turniejach             
innych   federacji,   związków   niezrzeszonych   w   WDSF.     

1.3. Całością  spraw  związanych  z  nadzorem,  prowadzeniem  wszelkiego  rodzaju          
ewidencji  oraz  podejmowaniem  decyzji  w  obrębie  właściwych  przepisów  zajmuje           
się   Komisja   ds.   Rywalizacji   Sportowej   FTS.     

1.4. Komisja  ds.  Rywalizacji  Sportowej  FTS  opracowuje  listę  zakwalifikowanych  par           
do  Mistrzostw  Polski  FTS  na  podstawie  prowadzonych  rankingów  oraz           
stosownych  dokumentów  dostarczonych  przez  Zarządy  Związków  Wojewódzkich         
będących   członkami   zwyczajnymi   FTS.   

1.5. Komisja  ds.  Rywalizacji  Sportowej  FTS  publikuje  listę  par  zakwalifikowanych  do            
Mistrzostw  Polski  FTS  w poszczególnych  stylach  i  kategoriach  wiekowych  do           
końca   stycznia   roku   rozgrywania   danych   mistrzostw.  
  

 2. ELIMINACJE  –  I  STOPIEŃ  ROZGRYWANIA  MISTRZOSTW        

POLSKI   FTS   

 
2.1. Ogólne   kryteria   kwalifikacji   par  

2.1.1. I.   Kryterium   
Dla  par  uczestniczących  w  międzynarodowej  rywalizacji  WDSF  –          
kwalifikacja   par   sklasyfikowanych   na   światowej   liście   rankingowej   WDSF.   

2.1.2. II.   Kryterium  
Dla  par  uczestniczących  w  międzynarodowych  turniejach  WDSF  w  Polsce  –            
kwalifikacja  par  tanecznych  na  podstawie  Polskiego  Rankingu  Sportowego          
uwzględniającego  wyniki  turniejów  WDSF  rozgrywanych  w  Polsce  oraz          
wyniki   Mistrzostw   Polski   FTS.   

2.1.3. III.   Kryterium   
Dla  par  uczestniczących  w  rywalizacji  krajowej  –  kwalifikacja  na  podstawie            
rankingu   GPP   Ekstraklasy.   
2.1.4. IV.   Kryterium   
Dla  par  biorących  udział  głównie  w  regionalnych  systemach  rywalizacji           
sportowej  –  kwalifikacja  na  podstawie  wyników  Mistrzostw  Województw          
FTS.   

  
  



Uwagi:   

● Pary  uzyskują  kwalifikacje  na  podstawie  startów  w  dowolnej  kategorii           
wiekowej.   

● Pary  z  kategorii  Juniorzy  Młodsi  mogą  startować  w  MP  FTS  w  kategori              
Juniorzy    –   po   uzyskaniu   kwalifikacji.   

● Pary  kategorii  Juniorzy  mogą  startować  w  MP  FTS  jedynie  w  swojej  kategorii              
wiekowej     

● Pary  kategorii  Młodzieżowej  mogą  rywalizować  w  Mistrzostwach  Polski  FTS  w            
swojej   kategorii   oraz   w   kategorii   Młodzieży   Starszej   

● Pary  kategorii  Młodzieży  Starszej  mogą  rywalizować  w  Mistrzostwach  Polski           
FTS   jedynie   w   swojej   kategorii   oraz   w   kategorii   Dorosłych   

● Pary  kategorii  Młodzieżowej  nie  mogą  rywalizować  w  Mistrzostwach  Polski           
FTS   w   kategorii   Dorosłych   

● Pary  z  seniorskich  kategorii  wiekowych  mogą  startować  w  swojej  lub  w             
młodszej  seniorskiej  kategorii  wiekowej  po  uzyskaniu  kwalifikacji  w  dowolnej           
seniorskiej   kategorii   wiekowej   oraz   w   kategorii   Dorośli.   

● Para  powstała  z  połączenia  zawodników  posiadających  kwalifikacje  –          
zachowuje  je  w  nowym  zestawieniu.  Warunkiem  utrzymania  kwalifikacji  w  tym            
wypadku  jest  złożenie  wniosku  o  potwierdzenie  kwalifikacji  do  Komisja  ds.            
Rywalizacji  Sportowej  FTS  w  terminie  do  jednego  miesiąca  przed  datą            
rozegrania   Mistrzostw   Polski   FTS.   
 

2.2. Szczegółowe   kryteria   kwalifikacji   par   
 2.2.1. Kryteria  kwalifikacji  par  Dorosłych,  Młodzieży  Starszej,        

Młodzieży   i   Juniorów   
1. Zgodnie  z  kryterium  pierwszym  –  kwalifikuje  się  sześć  pierwszych  polskich  par             

światowego  rankingu  WDSF  (jeżeli  w  pierwszej  pięćdziesiątce  znajduje  się           
więcej  niż  sześć  par  –  kwalifikują  się  wszystkie  te  pary)  -  dotyczy  par  kategorii                
Dorośli,   Młodzież   Starsza   oraz   Młodzież.     

2. Zgodnie  z  kryterium  drugim  –  kwalifikują  się  24  pierwsze  pary  taneczne  z listy              
Polskiego  Rankingu  Sportowego  uwzględniającego  wyniki  turniejów  WDSF         
rozgrywanych  w  Polsce,  Mistrzostw  Polski  FTS  oraz  turniejów  DSE  Children            
Grand  Prix  w  kategoriach  Junior  I  i  Junior  II.  Ustalając  listę  24  kwalifikowanych               
par  uwzględnia  się  6  najlepszych  wyników  danej  pary  oraz  pomija  się  pary,  które               
uzyskały  już  kwalifikację  zgodnie  z  kryterium  pierwszym,  typując  do  puli            
zakwalifikowanych   kolejne   pary   z   listy.   

3. Zgodnie   z   kryterium   trzecim   –   kwalifikuje   się   16   pierwszych   par   
z  listy  rankingu  GPP  Ekstraklasy  FTS.  Ustalając  listę  16  kwalifikowanych  par             
pomija  się  pary,  które  uzyskały  już  kwalifikację  zgodnie  z  kryterium  pierwszym             
lub   drugim,   typując   do   puli   zakwalifikowanych   kolejne   pary   z   listy.   

4. Zgodnie  z  kryterium  czwartym  –  kwalifikuje  się  16  Mistrzów  Województw  FTS.             
Jeżeli  Mistrz  Województwa  oraz  kolejne  pary  zostały  już  zakwalifikowane  do            
Mistrzostw  Polski  FTS  zgodnie  z  kryterium  pierwszym,  drugim  lub  trzecim,            



kwalifikuje  się  pierwsza  para  z  listy  wyników  Mistrzostw  Województwa  FTS,            
która  jeszcze  takiej  kwalifikacji  nie  posiada.  Kryterium  to  dotyczy  wyłącznie            
województw,  w  których  działają  związki  wojewódzkie  będące  członkami          
zwyczajnymi   FTS.   

5. Do  Mistrzostw  Polski  FTS  w  10  tańcach  kwalifikuje  się  pary  zgodnie             
z kryteriami:     

Zgodnie  z  kryterium  pierwszym  –  kwalifikuje  się  sześć  pierwszych  polskich  par             
międzynarodowego  rankingu  WDSF  (jeżeli  w  pierwszej  pięćdziesiątce  znajduje          
się  więcej  niż  sześć  par  –  kwalifikują  się  wszystkie  te  pary)  -  dotyczy  par                
kategorii   Dorośli   oraz   Młodzież.   
 Zgodnie  z  kryterium  drugim  i  trzecim  –  kwalifikację  otrzymują  wszystkie  pary,             
które   uzyskały   kwalifikację   przynajmniej   w   jednym   ze   stylów   tanecznych.     

  
Zgodnie  z  kryterium  czwartym  –  Kwalifikują  się  dwie  pary  z  każdego  okręgu              
wytypowane  przez  Zarząd  Związku  Wojewódzkiego  na  podstawie  wyników          
Mistrzostw  Województwa  (w  przypadku  braku  możliwości  określenia  wyników  w           
kombinacji  10  tańców  Zarząd  Związku  Wojewódzkiego  może  wytypować  dwie           
inne   pary   taneczne).     

6. Uzyskanie  kwalifikacji  wymienionych  w  pkt.  2.2.1.1.-2.2.1.5  na  dany  rok           
możliwe  jest  wyłącznie  dla  par,  które  w  poprzedzającym  roku  nie  rywalizowały  w              
turniejach   innych   federacji   lub   związków   niezrzeszonych   w   WDSF.   

  
 2.2.2. Kryteria  kwalifikacji  par  z  kategorii  Senior  do  Mistrzostw          

Polski   FTS     

1. Zgodnie  z  kryterium  pierwszym  –  kwalifikuje  się  sześć  pierwszych  polskich  par             
światowego  rankingu  WDSF  (jeżeli  w  pierwszej  pięćdziesiątce  znajduje  się           
więcej   niż   sześć   par   –   kwalifikują   się   wszystkie   te   pary);   

2. Na  potrzeby  kwalifikacji  do  Mistrzostw  Polski  FTS,  prowadzony  jest  Polski            
Ranking  Sportowy  dla  kategorii  Senior  w  oparciu  o  wyniki  turniejów  WDSF             
Open  rozgrywanych  na  terenie  Polski,  Regionalnych  Mistrzostw  Polski  FTS  oraz            
Mistrzostw  Polski  FTS  (stosuje  się  tabelę  punktów  bazowych  jak  dla  turniejów             
WDSF  Open).  Do  udziału  w  Mistrzostwach  Polski  FTS  kwalifikują  się  wszystkie             
pary,  które  uczestniczyły  w  minimum  2  turniejach  zaliczanych  do  Polskiego            
Rankingu   Sportowego   w   danym   roku   kalendarzowym;   

3. Zarząd  Związku  Wojewódzkiego  będącego  członkiem  zwyczajnym  FTS  może          
wytypować  wszystkie  pary  seniorskie  uczestniczące  w  Mistrzostwach         
Województwa   do   udziału   w   Mistrzostwach   Polski   FTS.     

4. Do   Mistrzostw   Polski   w   10   tańcach   kwalifikację   otrzymują   wszystkie   pary,   które     
uzyskały   kwalifikację   przynajmniej   w   jednym   ze   stylów   tanecznych.     

5. Uzyskanie  kwalifikacji  wymienionych  w  pkt.  2.2.2.1.-2.2.2.4  na  dany  rok           
możliwe  jest  wyłącznie  dla  par,  które  w  poprzedzającym  roku  nie  rywalizowały  w              
turniejach   innych   federacji   lub   związków   niezrzeszonych   w   WDSF.   
  



 2.2.3. Kryteria   kwalifikacji   par   Juniorów   Młodszych   do   
Mistrzostw   Polski   FTS   w   kategorii   JUNIORÓW   .   

1. Na  potrzeby  kwalifikacji  do  Mistrzostw  Polski  FTS  w kategorii  JUNIORÓW,  w            
kategorii  Juniorzy  Młodsi  prowadzony  jest  ranking  sportowy  w  oparciu  o  turnieje             
rozgrywane   przy   turniejach   WDSF   na   terenie   Polski   oraz   turnieje   DSE   Children   .   

2. Do  przedmiotowego  rankingu  Juniorów  Młodszych  zaliczane  są  również  wyniki           
Mistrzostw  Polski  FTS  w tej  kategorii  (stosuje  się  tabelę  punktów  bazowych  jak             
dla   turniejów   open   przy   WDSF   w   Polsce).   

3. Do  Mistrzostw  Polski  FTS  w  kategorii  JUNIORÓW  kwalifikują  się  dwie  pary             
zgłoszone  przez  wojewódzkie  związki  sportu  tanecznego  na  podstawie  wyników           
Mistrzostw   Województwa   w   kategorii   Juniorów   Młodszych.     

4. Uzyskanie  kwalifikacji  wymienionych  w  pkt.  2.2.3.1.-2.2.3.3  na  dany  rok           
możliwe  jest  wyłącznie  dla  par,  które  w  poprzedzającym  roku  nie  rywalizowały  w              
turniejach   innych   federacji   lub   związków   niezrzeszonych   w   WDSF.   

3. SPOSÓB  POSTĘPOWANIA  KOMISJI  DS.  RYWALIZACJI       
SPORTOWEJ   FTS   

 
3.1. Kwalifikacje   zgodnie   z   I.   i   II.   kryterium   (WDSF)   

1. Komisja  ds.  Rywalizacji  Sportowej  FTS  kwalifikuje  do  Mistrzostw  Polski  FTS            
sześć  pierwszych  polskich  par,  rankingu  międzynarodowego  WDSF  ze  stanu  na            
dzień  1 stycznia  roku  rozgrywania  Mistrzostw  Polski  FTS  ( Kryterium  wyłącznie           
dla  par  kategorii  Dorośli,  Młodzież  Starsza,  Młodzież )  (jeżeli  w  pierwszej            
pięćdziesiątce  znajduje  się  więcej  niż  sześć  par  –  kwalifikują  się  wszystkie  te              
pary)   

2. Komisja  ds.  Rywalizacji  Sportowej  FTS  prowadzi  Polski  Ranking  Sportowy  FTS            
w  tańcach  standardowych,  latynoamerykańskich  oraz  10  tańcach  osobno  dla  par            
Dorosłych,  Młodzieży  Starszej,  Młodzieży,  Juniorów  Starszych ,   Juniorów         
Młodszych  oraz  Senior  w  oparciu  o  turnieje  WDSF  rozgrywane  w  Polsce             
i turnieje  w  kategorii  OPEN  rozgrywane  przy  turniejach  WDSF  w  Polsce,  a  także .              
Mistrzostwa  Polski  FTS  oraz  turniej  DSE  Children  Grand  Prix  w  kategoriach             
Junior   I   i   Junior   II   oraz   Regionalne   Mistrzostwa   Polski   FTS   w   kategoriach   Senior.   
Dla   kategorii   rozgrywanych   w   ramach   WDSF   stosuje   się   tę   samą   tabelę   punktów   
co   w   przepisach   WDSF.   
Dla   kategorii   OPEN   rozgrywane   przy   turniejach   WDSF,   turniejów   DSE   Children   
Grand   Prix   oraz   Regionalnych   Mistrzostwach   Polski   FTS   stosuje   się   tabelę   
punktów   bazowych   jak   dla   turniejów   open   WDSF.   
Do  wyznaczenia  kwalifikacji  stosuje  się  ranking  prowadzony w  roku          
kalendarzowym   poprzedzającym   rok   rozgrywania   Mistrzostw.    

3. Do  Polskiego  Rankingu  Sportowego  FTS  zalicza  się  maksymalnie  6  najlepiej            
punktowanych   wyników   turniejów   danej   pary   w   stylach.     

4. Komisja  ds.  Rywalizacji  Sportowej  FTS  na  podstawie  Polskiego  Rankingu           
Sportowego  FTS  kwalifikuje  do  Mistrzostw  Polski  FTS  po  24  najlepszych  par             



w każdym  stylu  (ST,  LA)  oraz  kombinacji  10  tańców  w  każdej  kategorii  wiekowej              
(ograniczenie   liczby   par   nie   dotyczy   kategorii   Senior).   

5. W  przypadku  kategorii  par  Dorosłych,  Młodzieży  Starszej  i  Młodzieżowych  przy            
kwalifikowaniu  24  najlepszych  par  w  stylach  pomija  się  z  listy  Polskiego             
Rankingu  Sportowego  FTS  te,  które  uzyskały  już  kwalifikację  zgodnie  z            
kryterium   I.   

6. Do  uzyskania  kwalifikacji  z  kryterium  II  niezbędny  jest  start  w  swojej  kategorii              
(nie  dotyczy  kategorii  Senior)  w  minimum  dwóch  wymienionych  wyżej  turniejach            
rozgrywanych   w   Polsce.     

 
3.2. Kwalifikacje   zgodnie   z   III.   kryterium   (GPP   Ekstraklasa)*   

Komisja  ds.  Rywalizacji  Sportowej  FTS  na  podstawie  rankingu          
GPP-Ekstraklasy  kwalifikuje  16  najlepszych  par  w  każdej  kategorii  wiekowej  do            
Mistrzostw  Polski  FTS.  Przy  kwalifikowaniu  pomija  się  z  listy  Rankingu            
GPP-Ekstraklasy   pary,   które   uzyskały   już   kwalifikację   zgodnie   z   kryterium   I.   lub   II.   

*Nie   dotyczy   kategorii   Senior   
 

3.3. Kwalifikacje   zgodnie   z   IV.   kryterium   (Mistrzostwa   Województwa)   
1. Zarządy  Związków  Wojewódzkich  w  ciągu  7  dni  od  daty  opublikowania            

kwalifikacji  z  pierwszych  trzech  kryteriów  przesyłają  do  Komisji  ds.  Sportu            
Tanecznego  FTS  listę  par  zakwalifikowanych  do  Mistrzostw  Polski  FTS  na            
podstawie   Mistrzostw   Województwa.   

2. Zarząd  właściwego  Związku  Wojewódzkiego  kwalifikuje  jedną  najlepszą  parę          
województwa  w  kategorii  par  Dorosłych,  Młodzieży  Starszej,  Młodzieży  i           
Juniorów  Starszych  oraz  pary  Senior  (zgodnie  z  pkt.  2.2.2.3)  .  Przy             
kwalifikowaniu  pomija  się  z  listy  wyników  Mistrzostw  Województw  FTS  pary,            
które  uzyskały  już  kwalifikację  zgodnie  z  kryterium  I.,  II.  lub  III.  (w  kategoriach,               
w   których   kryteria   te   brane   są   pod   uwagę).   

3. Zarząd  Wojewódzki  kwalifikuje  dwie  pierwsze  pary  z  kategorii  Juniorzy  Młodsi            
do   startu   w   Mistrzostwach   Polski   FTS   w   kategorii   Juniorów.   

4. Zarząd  Wojewódzki  ustala  wyniki  Mistrzostw  Województwa  FTS  w  10  tańcach            
(wyłącznie  na  potrzeby  kwalifikacji  do  Mistrzostw  Polski  FTS)  obliczając           
miejsca  startujących  par  w  kombinacji  stylów  i  na  tej  podstawie  kwalifikuje  pary              
do   Mistrzostw   Polski   FTS   odpowiednio   w   każdej   kategorii.  

5. W  kategorii  10  tańców  Związek  Wojewódzki  ma  prawo  wytypować  dwie  pary             
(ograniczenie   liczby   par   nie   dotyczy   kategorii   Senior).   

6. W  przypadku  braku  możliwości  wytypowania  par  na  podstawie  wyników           
Mistrzostw  Województwa  w  10  Tańcach  Zarząd  Związku  może  wytypować  dwie            
inne   pary   na   zasadach   „dzikiej   karty”.   

  
 

3.4. Założenia   dodatkowe.   
Komisja  ds.  Rywalizacji  Sportowej  FTS  przed  ustaleniem  ostatecznej  wersji           
kwalifikacji  par  weryfikuje  listy  Polskiego  Rankingu  Sportowego  FTS,  Rankingu           



GPP-Ekstraklasy  oraz  list  kwalifikacyjnych  z Mistrzostw  Województw  FTS  w          
oparciu  o  informację  z  bazy  danych  na  temat  aktualnego  stanu  par  w celu              
wyeliminowania  par,  które  rozpadły  się  lub  zaprzestały  tańczyć  z  innych            
powodów.   
  

W  szczególnych  przypadkach  Zarząd  Federacji  Tańca  Sportowego  może  na           
wniosek  Komisji  ds.  Sportu  Tanecznego  FTS  przyznać  „dziką  kartę”.  Liczba  par  z              
„dziką   kartą”   nie   może   przekroczyć   5%   liczby   ogólnie   zakwalifikowanych   par.   
O  udzielenie  „dzikiej  karty”  zawodnicy  mogą  ubiegać  się  do  miesiąca  przed             
rozegraniem   Mistrzostw   Polski   FTS   w   danej   konkurencji.   
Zarząd   FTS   podejmuje   decyzję   rozpatrując   wszystkie   zgłoszenia   jednocześnie.     
  

Pary  powstałe  z  połączenia  zawodników,  którzy  uzyskali  kwalifikacje  w           
poprzednich  zestawieniach  zachowują  je  pod  warunkiem  złożenia  wniosku  o           
uznanie   tych   kwalifikacji.   
  

 

4. MISTRZOSTWA  POLSKI  FTS  –  II  STOPIEŃ  ROZGRYWANIA         
MISTRZOSTW   

  
 Zasady   rozgrywania   Mistrzostw   Polski   FTS   określa   szczegółowy   regulamin.   
  

  


