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Komisja ds. Skrutinerskich FTS      Elbląg 2019-06-28

Nabór kandydatów na egzamin skrutinera FTS na kat. II i I 
oraz zaliczenie z obsługi programu MASTER DANCE

Zarząd FTS ogłasza nabór kandydatów na egzamin na skrutinera krajowego FTS.

1. Termin zgłoszeń i wpłat: do 7 sierpnia 2019

2. Termin obowiązkowego szkolenia:  6 września 2019

3. Termin egzaminu:  7 września 2019 

4. Miejsce szkolenia i egzaminu: Elbląg, ul. Kazimierza Jagiellończyka 1

W  dniu  6  września  przeprowadzimy  obowiązkowe  szkolenie  dla  kandydatów  na  skrutinerów  FTS,  którzy  chcą

przystąpić  do  egzaminu  z  zakresu  znajomości  Skating  Systemu.  Dla  osób,  które  zaliczą  egzamin  z  wynikiem

pozytywnym,  w  dniu  7  września  odbędzie  się  obowiązkowe  szkolenie  na  rok  2019  i  2020  z  podstawy  obsługi

komputerowej turnieju za pomocą programu skrutinerskiego MasterDance.

Warunki przystąpienia do egzaminu:

- ubiegającym się o przystąpienie do egzaminu na skrutinera może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada 

zdany egzamin dojrzałości 

- złożenie wniosku do biura FTS o przystąpienie do egzaminu

- udział w obowiązkowym odpłatnym szkoleniu ze Skating Systemu, Przepisów Skrutinerskich, przepisów FTS,  

współpracy z Bazą Danych FTS i obsługi programu skrutinerskiego obowiązującego w FTS.

- znajomość przepisów  Rywalizacji w Sporcie Tanecznym FTS 

- przesłanie formularza zgłoszeniowego do 07.08.2019r. jednym mailem na adresy:      

anna.pawlukiewicz@swiatowid.elblag.pl   i   fts.taniecsport.pl@gmail.com

- wpłacenie na konto FTS opłaty egzaminacyjnej wg aktualnego cennika do 07.08.2019r. 

Wpłaty należy dokonać na konto:  Federacja Tańca Sportowego,  Bank: PKO BP o/Elbląg 

nr konta: 87 1020 1752 0000 0302 0054 4650     z dopiskiem: „Egzamin na skrutinera FTS”.

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),
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- złożenie wniosku o przystąpienie do praktycznego zaliczenia stażu,

- zaliczenie praktyczne stażu,

- wpłacenie na konto FTS opłaty licencyjnej wg aktualnego cennika

Egzamin na sędziego skrutinera krajowego Federacji Tańca Sportowego.

Miejsce: CSE ŚWIATOWID, ul. Kazimierza Jagiellończyka 1, Elbląg

06.09.2019 piątek, godz. 15:45 – rejestracja uczestników

Godz. 16.00-19.30

Obowiązkowe szkolenie dla kandydatów na skrutinerów krajowych FTS (kat. II)

- Skating System w praktyce;

- Szkolenie z ręcznego policzenia turniejów (rundy finałowe) na podstawie Skating Systemu;

- Przedstawienie systematyki rozwiązywania przykładów;

- Rozwiązywanie przykładów;

- Omówienie przepisów skrutinerskich i turniejowych 

07.09.2019 sobota, godz. 09:00 - rozpoczęcie

Godz. 09.00-11.30 Egzaminy na skrutinera krajowego FTS (kategorii II) 

Egzamin składa się z 2 części:

1. W pierwszej kandydat musi bezbłędnie ręcznie policzyć co najmniej dwa przykłady wyników w oparciu o 

Skating System.

2. Wykazać się znajomością przepisów FTS z uwzględnieniem Przepisów Skrutinerskich (zalicza 70% 

poprawnych odpowiedzi).

Godz. 09.00-11.30 Egzaminy na skrutinera krajowego FTS (kategorii I) obejmujące zagadnienia:

Egzamin składa się z 2 części:

1. W pierwszej kandydat musi bezbłędnie ręcznie policzyć przykład rundy finałowej w oparciu o AJS3.0 

2. Obsługa turniejów WDSF w programie MasterDance,  obsługa sytuacji awaryjnych wymaganych na 

zaliczenie stażu na II kat. skrutinera.
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Zaliczenie z obsługi programu MASTER DANCE na rok 2019 

07.09.2018 sobota, godz. 09:30 - rozpoczęcie

Godz. 09.30-11.30 Zaliczenie obsługi MasterDance

- podstawowe funkcje programu skrutinerskiego

- przygotowanie list startowych

- przebieg rund turnieju

- funkcje zaawansowane 

- wyniki LIVE, przeklasyfikowania w bazie FTS

- 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 i aplikacji MasterDance na Android. 

Komisja ds. Skrutinerskich FTS 
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