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Art.1. Rada  Trenerów  jest  organem  Zarządu  FTS. 

 

Art.2. Członkiem Rady Trenerów FTS może być osoba posiadająca aktualną licencję trenera FTS. 

 

Art.3. Struktura organizacyjna Rady Trenerów.  

1. Przewodniczący Rady Trenerów. 
 

2. Komisja ds. tańców standardowych. 

Skład - od  5 do 9 członków (w tym Przewodniczący Komisji) 
 

3. Komisja ds. tańców latynoamerykańskich. 

Skład - od  5 do 9 członków (w tym Przewodniczący Komisji) 
 

4. Komisja ds. formacji tanecznych. 

Skład - od  3 do 5 członków (w tym Przewodniczący Komisji) 
 

5. Komisja ds. freestyle’u. 

Skład - od  3 do 5 członków (w tym Przewodniczący Komisji) 
 

6. Komisja ds. rock and roll’a. 

Skład - od  3 do 5 członków (w tym Przewodniczący Komisji) 
 

7. Komisja ds. tańca osób niepełnosprawnych 

Skład - od  3 do 5 członków (w tym Przewodniczący Komisji) 
 

Uwagi: 

1. Sprawy dotyczące kombinacji 10 tańców rozstrzygają połączone komisje ds. tańców 

standardowych i latynoamerykańskich pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Trenerów 

lub wyznaczonego przez niego Przewodniczącego jednej z przedmiotowych komisji. 

2. Komisje wymienione w punktach 5-7 działają fakultatywnie. 

 

Art.4. Przewodniczącego Rady Trenerów powołuje Zarząd FTS. 

 Skład osobowy Rady Trenerów proponuje Przewodniczący Rady a zatwierdza Zarząd FTS. 

 

Art.5. Zakresy kompetencji w obrębie Rady Trenerów 

1.  Zakres  kompetencji Przewodniczącego  Rady  Trenerów: 

- koordynuje  pracę  Rady  Trenerów, 

- w  miarę  potrzeb  uczestniczy  w  pracach  poszczególnych  Komisji  z  głosem   

stanowiącym, 

- reprezentuje  Radę  Trenerów  na  zewnątrz  w  obrębie  struktur  FTS, 

- opracowuje  plan  pracy  Rady  Trenerów ( w oparciu  o  plany  pracy  poszczególnych  

Komisji), 

- opracowuje  plan  wydatków  Rady  Trenerów. 

 2.  Zakres  kompetencji  Przewodniczącego  Komisji; 

- organizuje  pracę   swojej  Komisji  i  przewodniczy  jej  obradom  

(do  przewodniczenia  obradom  poszczególnych  zebrań  może  wyznaczyć  innego  

członka  Komisji); 

- przedkłada Przewodniczącemu  Rady plan  pracy  komisji; 

- przedstawia  Przewodniczącemu  Rady  Trenerów  oraz  Zarządowi  FTS  realizowane  

zadania. 

3.  Członkowie  Rady  Trenerów  zobowiązani  są  do  uczestniczenia  w  pracach  swoich 

Komisji. 
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Art.6.  Komisje Rady Trenerów podejmują swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności   

            przynajmniej połowy członków Komisji. W przypadku remisu decyduje głos przewodniczącego 

            Rady a przy  jego  nieobecności  Przewodniczącego  Komisji. 

 

Art.7. Zadania  Rady  Trenerów : 
 

- opiniowanie  programów  podyplomowych  studiów  trenerskich  i  instruktorskich   

w  zakresie  tańca  sportowego; 

- opracowywanie  i  realizacja  programu  szkolenia  trenerów  i  instruktorów  FTS 

- opracowywanie  programów  szkolenia  par  w  tańcu  sportowym; 

- opracowywanie programów związanych z edukacją dzieci i młodzieży w zakresie tańca  

użytkowego i sportowego; 

- opracowywanie  zasad  powoływania  oraz  regulamin  kadry  narodowej  FTS   

oraz  kadry  okręgowej  OFTS; 

- wnioskowanie  do  Zarządu  FTS  o  nominację  na  trenera (trenerów)  kadry  

narodowej  FTS; 

- wnioskowanie i opiniowanie projektów w zakresie szkolenia sędziów FTS oraz zasad 

typowania sędziów na najważniejsze turnieje krajowe FTS oraz międzynarodowe 

WDSF. 

 

Art.8. Sposób działania Rady Trenerów. 

1. Rada Trenerów zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zabraniu Rady 

przewodniczy jej przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona. Posiedzenia Rady  są  

protokołowane. Protokoły z posiedzeń Rady  przekazywane są do Zarządu FTS. 
 

2. Komisje Rady Trenerów zbierają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

Zabraniu Komisji Rady przewodniczy jej przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona. 

Posiedzenia Komisji Rady są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady przekazywane 

są do Przewodniczącego  Rady Trenerów. 

 

3. Rada Trenerów oraz jej Komisje podejmują swoje decyzje zwykłą większością głosów przy 

obecności przynajmniej połowy członków Komisji. W przypadku remisu decyduje głos 

przewodniczącego Rady a przy  jego  nieobecności  Przewodniczącego  Komisji. 

 

4. Rada Trenerów zwołuje raz w roku zjazd polskich trenerów sportu tanecznego, w którym mają 

prawo uczestniczyć wszyscy trenerzy FTS posiadający aktualną licencję. W trakcie zjazdu 

wyznacza się strategiczne założenia dotyczące kierunków działania Rady Trenerów. 

 

 

Art.9.   Prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu  przysługuje  Zarządowi  FTS. 

 

Art.10.  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  30 marca 2015 r. 

 


