
 
FAQ - Najczęściej zadawane pytania 

Przynależność, licencje 

Wersja z dnia 22.12.2022 

1. Kluby/zawodnicy/sędziowie FTS 
a. Czy kluby FTS automatycznie stają się członkami PZST? 

Kluby nie stają się członkami PZST automatycznie. Każdy klub musi wypełnić deklarację 
przystąpienia do rywalizacji sportowej PZST oraz potwierdzić zapoznanie się ze 
statutem oraz regulaminem rywalizacji sportowej PZST. 
Deklarację należy złożyć do swojego związku wojewódzkiego. 
W przypadku gdy na danym terenie nie działa związek wojewódzki deklarację wraz  
z potwierdzeniem zapoznania się z ww dokumentami należy przesłać do biura FTS.  

b. Mój klub jest członkiem FTS - jakie kroki muszę wykonać, aby moi 
zawodnicy mogli zarejestrować się w PZST? 

Pierwszym krokiem jest wypełnienie deklaracji członkowskiej PZST i wysłanie jej do 
właściwego terytorialnie Związku Wojewódzkiego (będącego członkiem zwyczajnym 
PZST), a w przypadku gdy na danym terenie nie działa związek wojewódzki do biura 
FTS.  
Kolejnym krokiem jest weryfikacja przesłanych dokumentów przez Związek 
Wojewódzki lub biuro FTS oraz podanie danych klubu przez formularz elektroniczny. 
Ostatnim krokiem jest rejestracja nowego użytkownika w Bazie Danych PZST  
i przydzielenie uprawnień do Panelu Klubu. Od tego momentu zawodnicy klubowi będą 
mieli możliwość wypełnienia formularza rejestracyjnego PZST. 

c. Jestem sędzią FTS - jakie kroki muszę wykonać aby zostać sędzią PZST? 

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku papierowego (Formularz sędziego). 
Formularz należy przesłać do biura PZST (w formie papierowej oraz skanem). 
Następnie należy zarejestrować nowe indywidualne konto użytkownika w Bazie 
Danych PZST i wypełnić elektroniczny wniosek nowego sędziego. W tym celu należy 
wejść na stronę PZST (www.polskitaniec.org) i na górze strony kliknąć na zakładkę 



LOGOWANIE. We wniosku należy podać posiadane uprawnienia sędziowskie. Wniosek 
przejdzie następnie weryfikację w PZST: posiadane uprawnienia FTS zostaną 
przepisane na równorzędne uprawnienia PZST i konto sędziego zostanie aktywowane. 

2. Kluby/zawodnicy/sędziowie z innych organizacji niż FTS 
a. Jakie kroki muszę podjąć, aby mój klub mógł uczestniczyć w rywalizacji 

PZST? 

Należy zgłosić się do właściwego terytorialnie związku wojewódzkiego. W przypadku 
gdy na danym terenie nie działa związek wojewódzki należy zgłosić się do biura PZST.  

b. Jestem sędzią w innej organizacji - czy mogę przystąpić do PZST? Czy 
moje uprawnienia zostaną uznane? 

Każdy wniosek o uzyskanie uprawnień sędziego PZST będzie rozpatrywany 
indywidualnie. W tym celu należy zgłosić się drogą mailową do PZST (mail: 
pzst.poland@gmail.com) 

3. Licencje 
a. Mój klub posiada pary w klasach H,G,F,E - jakie licencje muszę 

nabyć? 
Ponieważ rywalizacja w klasach H,G,F,E od dnia 01.01.2023 przynależy do FTS należy 
opłacić licencję zgodnie z cennikiem FTS.  

b. Mój klub posiada zarówno pary H,G,F,E jak również pary w wyższych 
klasach D,C,B,A,S - jakie licencje muszę nabyć? 

Rywalizacja w klasach H, G, F, E od dnia 01.01.2023 przynależy do FTS w związku z czym 
należy opłacić licencję zgodnie z cennikiem FTS. Rywalizacja w klasach D, C, B, A, S od 
dnia 01.01.2023 przynależy do PZST w związku z czym należy uiścić licencje do PZST 
zgodnie z cennikiem PZST. 

c. Jestem zawodnikiem klasy E i chcę startować tylko w turniejach 
klasowych FTS - jaką licencję muszę nabyć? 

Rywalizacja w klasie E od dnia 01.01.2023 przynależy do FTS w związku z czym należy 
wykupić jedynie licencję w FTS. 

d. Jestem zawodnikiem klasy E i w ciągu roku otrzymam klasę D - jaką 
licencję muszę nabyć? 

W momencie otrzymania klasy D należy wykupić w PZST licencję uzupełniającą 
(zgodnie z cennikiem PZST). W takim przypadku również klub, który reprezentuje 



zawodnik musi mieć wykupioną licencję PZST umożliwiającą prowadzenie rywalizacji 
 w klasie D. 

e. Jestem zawodnikiem klasy E i chciałbym mieć możliwość startu w klasie 
D - jaką licencję muszę nabyć? 

Ponieważ rywalizacja w klasie E od dnia 01.01.2023 przynależy do FTS należy wykupić 
licencję FTS. By móc startować w klasie D należy wykupić wykupić w PZST licencję 
uzupełniającą (zgodnie z cennikiem PZST). W takim przypadku również klub, który 
reprezentuje zawodnik musi mieć wykupioną licencję PZST umożliwiającą prowadzenie 
rywalizacji w klasie D. 

f. Jestem zawodnikiem klasy C i chcę startować w turniejach klasowych 
FTS oraz turniejach Mistrzowskich PZST - jaką licencję muszę nabyć? 

Rywalizacja od klasy D wzwyż od dn. 01.012.2023 przynależy do PZST. Nie ma 
możliwości tańczenia w FTS, ponieważ FTS prowadzi rywalizację do klasy E włącznie,  

 


