REGULAMIN NADAWANIA UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH
Polskiej Federacji Tańca
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kategorie sędziowskie Polskiej Federacji Tańca:
a) sędzia stażysta
b) sędzia II klasy krajowej
c) sędzia I klasy krajowej
d) sędzia międzynarodowy IDO
2. Sędziami Polskiej Federacji Tańca mogą być pełnoletnie osoby (ukończone 18
lat) posiadające pełnię praw publicznych oraz pełną zdolność do czynności
prawnych
3. Uprawnienia sędziego może otrzymać osoba, która wystąpi do Komisji
ds. Sędziów z pisemnym wnioskiem oraz zaliczy z wynikiem pozytywnym
egzamin sędziowski z wyjątkiem § 6 pkt 6d
4. Sędzia Polskiej Federacji Tańca musi być członkiem zwyczajnym PFT oraz mieć
opłacone składki członka zwyczajnego i licencję sędziowską na dany rok
kalendarzowy (nie dotyczy członków honorowych PFT)
5. Sędziowie PFT są zobowiązani do udziału w corocznych, obowiązkowych
szkoleniach sędziowskich
§2
SĘDZIA STAŻYSTA
1. Sędzia Stażysta to kandydat na Sędziego II klasy krajowej
2. Sędzia Stażysta, aby móc ubiegać się o kategorię Sędziego II klasy krajowej
Polskiej Federacji Tańca musi:
a) wziąć udział w szkoleniu sędziowskim
b) zdać z wynikiem pozytywnym egzaminy na sędziego II klasy krajowej:
• pisemny ogólny ze znajomości przepisów IDO, przepisów PFT,
skating system, regulaminów zawodów i ich przestrzegania
• pisemny na wybraną specjalizację sędziowską (osobno dla Street Dance,
osobno Performing Arts i osobno Couple Dance)

c) zaliczyć 2 staże sędziowskie
lub współorganizowanych przez PFT:

na

imprezach

organizowanych

- 1x Krajowe Mistrzostwa IDO (2 dni), które są eliminacjami do Mistrzostw
Europy i Świata
- 1x inne zawody wyznaczone przez Komisję ds. Sędziów
Staże muszą się zakończyć pozytywną oceną Sędziego Głównego lub osoby
wyznaczonej przez Zarząd Polskiej Federacji Tańca i muszą być wpisane
w Książeczkę Sędziowską wydaną po pozytywnym egzaminie sędziowskim
d) Wymogi określone w § 3 pkt 2a, 2b, 2c, muszą być udokumentowane
w Książeczce Sędziego
e) Sędzia Stażysta, aby przystąpić do egzaminu na Sędziego II klasy krajowej
Polskiej Federacji Tańca musi dołączyć do wniosku kopię dowodu opłaty
za egzamin na Sędziego II klasy krajowej PFT, oraz kopię Książeczki
Sędziowskiej (strony z wpisami turniejów i szkoleń orz pierwszą stronę |z
danymi)
§4
SĘDZIA II KLASY KRAJOWEJ
1) Sędzia II klasy krajowej PFT może sędziować wszystkie imprezy organizowane
przez PFT z wyjątkiem Krajowych Mistrzostw IDO (w sytuacjach wyjątkowych
decyzję o dopuszczeniu może podjąć Zarząd PFT)
2) Sędzia II klasy krajowej, aby móc ubiegać się o kategorię Sędziego I klasy
krajowej Polskiej Federacji Tańca musi:
a) posiadać uprawnienia sędziego II klasy krajowej PFT przez min. 24 miesięcy
b) sędziować minimum 5 zawodów tanecznych rangi regionalnej, ogólnopolskiej
lub Turniejów Ligowych rozgrywanych pod patronatem PFT lub Organizacji
Partnerskich zatwierdzonych przez Zarząd PFT jako oficjalne
d) zdać z wynikiem pozytywnym egzaminy na Sędziego I klasy krajowej:
• pisemny ogólny ze znajomości przepisów IDO, przepisów PFT,
skating system, regulaminów zawodów i ich przestrzegania
• pisemny na wybraną specjalizację sędziowską (osobno dla Street Dance,
osobno Performing Arts i osobno Couple Dance)

e) Nadanie uprawnień Sędziego I klasy krajowej może nastąpić jedynie
po spełnieniu w/w wymogów oraz zdaniu pisemnego egzaminu ogólnego
i na wybraną specjalizację
f) Wymogi określone w § 4 pkt. 2a, 2b i 2c muszą być udokumentowane
w Książeczce Sędziego
g) Sędzia II klasy krajowej, aby przystąpić do egzaminu na Sędziego I klasy
krajowej Polskiej Federacji Tańca musi dołączyć kopię dowodu opłaty
za egzamin na Sędziego I klasy krajowej PFT, oraz kopię Książeczki
Sędziowskiej (strony z wpisami turniejów i szkoleń orz pierwszą stronę
z danymi)
§5
SĘDZIA I KLASY KRAJOWEJ
1) Sędzia I klasy krajowej PFT ma prawo sędziować wszystkie zawody krajowe
2) Sędzia I klasy krajowej PFT, aby móc ubiegać się o kategorię Sędziego
Międzynarodowego musi:
a) posiadać uprawnienia Sędziego I kategorii, od co najmniej 24 miesięcy
b) sędziować minimum 10 zawodów tanecznych rangi regionalnej,
ogólnopolskiej lub Turniejów Ligowych rozgrywanych pod patronatem
PFT lub Organizacji Partnerskich zatwierdzonych przez Zarząd PFT jako oficjalne
c) Wymogi określone w § 5 pkt 2a, 2b, muszą być udokumentowane w Książeczce
Sędziego
c) Sędzia I klasy krajowej PFT, aby przystąpić do egzaminu na Sędziego
Międzynarodowego musi złożyć pisemny wniosek do Zarządu PFT,
który zatwierdza kandydatów na sędziego międzynarodowego IDO wraz z kopią
Książeczki Sędziowskiej (strony z wpisami turniejów i szkoleń oraz pierwszą
stronę z danymi)
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Sędziowie, którzy nie wezmą udziału w obowiązkowym szkoleniu
sędziowskim, nie będą mogli pracować podczas imprez PFT w danym roku
kalendarzowym, którego dotyczy szkolenie
2) Uprawnienia sędziów, którzy nie będą uczestniczyć w szkoleniach
sędziowskich przez 2 lata z rzędu zostaną zawieszone

3) Decyzję o zastosowaniu § 6 pkt. 1 i 2 podejmuje Komisja ds. Sędziów PFT
4) Od decyzji przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni do Zarządu PFT lub
do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnych PFT
5) Osoba, której uprawnienia zostały zawieszone, może ubiegać się
o przywrócenie uprawnień pod warunkiem:
a) W przypadku braku aktywności do 2 lat braku aktywności musi wziąć udział
udziału w Obowiązkowym Szkoleniu Sędziowskim PFT
b) W przypadku braku aktywności od 3 do 4 lat braku aktywności musi rozpocząć
procedurę od stopnia niżej niż posiadana przed brakiem aktywności oraz
zaliczeniem pozytywnie egzaminu ogólnego na sędziego w danej kategorii
c) W przypadku braku aktywności powyżej 4 lat braku aktywności rozpocząć
procedurę od początku przystąpienia do egzaminu na sędziego 1 klasy
krajowej
d) Zarząd PFT na wniosek zainteresowanego może zatwierdzić jego uprawnienia
sędziowskie które zdobył w innej organizacji

