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Komisja ds. Skrutinerskich FTS      Elbląg 5.06.2020r.

Nabór kandydatów na egzamin skrutinera FTS na II kategorię 

Zarząd FTS ogłasza nabór kandydatów na egzamin na skrutinera kategorii II FTS.

1. Termin zgłoszeń : do 30 czerwca 2020

2. Termin wpłat: I rata: 250zł do dnia 30.06.2020; II rata 250zł do dnia 15.08.2020

3. Termin szkolenia:  22 czerwca do 4 września 2020, online minimum 6 godzin

4. Termin egzaminu:  5 września 2020 

5. Miejsce i forma egzaminu: Elbląg, ul. Kazimierza Jagiellończyka 1, 

lub online na platformie webex lub zoom

W  okresie  od  22  czerwca  do  4  września  przeprowadzimy  obowiązkowe  szkolenie  dla  kandydatów  na

skrutinerów FTS, którzy chcą przystąpić do egzaminu z zakresu znajomości Skating Systemu, przepisów skrutinerskich

oraz przepisów FTS.  Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online na jednej z platform do wideokonferencji

webex lub zoom z wykorzystaniem pracy online w grupie na dokumentach google doc (wymagane konto na google).

Każdy z  kandydatów musi  odbyć  minimum 6 godzin  szkolenia.  W trakcie  szkolenie  zostaną zostaną przekazane

również  podstawowe informacje  dotyczące  wymogów dotyczących  instalacji  programu MasterDance  do  obsługi

skrutinerskiej turniejów. Proponowany pierwszy termin spotkania online: 22 czerwca 2020.

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 formularza 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 30.06.2020r. jednym mailem na adresy:      

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

- wpłacenie na konto FTS opłaty egzaminacyjnej wg aktualnego cennika: I rata: 250zł do dnia 30.06.2020; II rata 250zł

do dnia 15.08.2020
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member of  World DanceSport Federation

www.fts-taniec.pl, e-mail: fts.poland@gmail.com
                  Plac K.  Jagiel lończyka 1,  82-300 Elbląg,  fax,  phone: +48 55 6112050

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 II kategorii 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),

- 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 

05.09.2020 sobota, godz. 9:45 – rejestracja uczestników

Godz. 10.00-11.15

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

- Skating System w praktyce, uzupełnienie umiejętności praktycznych

- Omówienie przepisów skrutinerskich i turniejowych 

 

05.09.2019 sobota, godz. 11:30 - rozpoczęcie

Godz. 11.30-14.30 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).

W przypadku gdy przeprowadzanie egzaminu w formie tradycyjnej nie będzie możliwe ze względu na sytuację 

epidemiologiczną, egzamin zostanie przeprowadzony online ze szczegółowymi wytycznymi, które zostaną 

podane w późniejszym terminie. 
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