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Затверджено:  
рішенням Президії   
ВФТС від 02.04.2014  

 
 

Положення ВФТС 
 про мандатну комісію змагань з танцювального спорту 

 
категорії мандатних комісій та1. Мета створення, структура  

Мандатна комісія створюється для обслуговування змагань, котрі проводить  члени ВФТС. 
Голова Мандатної комісії, Голова змагань та Голова Лічильної комісії складають Секретаріат 
змагання. 
Мета Секретаріату - забезпечити інформаційну підтримку та документальний супровід змагання у 
відповідності з Правилами  проведення змагань ВФТС і вимогами Міністерства України у справах 
молоді та спорту. 
При атестуванні  мандатна  комісія може мати одну з двох  категорій: 

- Перша  категорія 
- Друга  категорія 

Крім голови, в комісію входять також спеціалісти з реєстрації спортсменів, котрі мають досвід роботи. 
Кількісний склад комісії визначається у відповідності з потребами конкретних змагань. 
 
2. Використання  категорій та органи, котрі їх присвоюють . 
2.1. Загальні положення. 
Мандатна комісія Першої  категорії має право обслуговувати змагання з танцювального спорту будь-
якого рангу, котрі проводить  члени ВФТС.  
Мандатна комісія Другої категорії має право обслуговувати виключно обласні та всеукраїнські  
змагання з танцювального спорту, котрі проводить  члени ВФТС. 
Категорія  керівника мандатної комісії може бути присвоєна  виключно Президією   ВФТС. 
2.2. Порядок та критерії атестації комісії. 
Офіційну атестацію проходять керівники мандатної комісії.    
2.3. Критерії присвоєння категорій. 
Мандатна комісія Другої категорії повинна: 

- мати досвід роботи на обласних  змаганнях з танцювального спорту не менше ніж 1 рік; 
- знати та виконувати Правила проведення змагань ВФТС; 
- знати та виконувати всі Положення ВФТС, котрі регламентують порядок проведення змагання 
та допуск спортсменів до участі у змаганнях; 
-  обслуговувати обласні змагання ВФТС; 
- обслуговувати всеукраїнські змагання ВФТС. 

Мандатна  комісія Першої категорії повинна: 
- мати досвід роботи в складі Мандатної комісії  Другої  категорії не менше як 1 рік; 
- володіти повним обсягом знань комісії  Другої категорії; 
- знати та виконувати Правила проведення змагання ВФТС, WDSF; 
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- знати та виконувати всі Положення ВФТС, котрі регламентують порядок проведення змагань 
та допуск спортсменів до участі у змаганнях; 
- обслуговувати  будь-які змагання, котрі проводить ВФТС.  

 2.4. Порядок присвоєння наступної категорії. 
Заява претендентів на присвоєння Першої та Другої категорії розглядається Президією ВФТС. 

 
3. Обов’язки голови та працівників мандатної  комісії. 
3.1. Голова мандатної  комісії зобов’язаний: 
- проводити допуск спортсменів до змагань при наявності класифікаційної книжки, в котрій 
обов’язково повинні бути необхідні відмітки, дата народження, клас спортсмена; 
- працювати у відповідності з отриманою ліцензією; 
- інструктувати своїх підлеглих та контролювати виконану ними роботу;  
- оприлюднити інформацію про результати виступу спортсменів виключно після узгодження з 
головою змагання; 
- інформувати голову змагань про помічені порушення правил проведення змагань; 
- забезпечити підготовку необхідних документів; 
- на відкритих турнірах WDSF, Чемпіонатах, Кубках Світу та Європи WDSF забезпечити заповнення 
кожним спортсменом бланку погодження з анти допінговими зобов’язаннями та правилами WDSF; 
- зібрати суддівські книжки та внести в них інформацію про виконану роботу на даних змаганнях для 
кожного судді. 
Керівник  мандатної комісії при виконанні своїх професійних обов’язків несе відповідальність за  
оперативність та правильну роботу працівників даної мандатної комісії. 
3.2. Працівники мандатної комісії зобов’язані: 

-  не пізніше, як за 30 хвилин до початку реєстрації, прибути на місце проведення змагання; 
- мати реєстраційні карточки учасників змагання та реєстраційні протоколи, включаючи 
протоколи попередньої реєстрації; 
- перевірити правильне заповнення учасниками змагання реєстраційних карток українською 
мовою та видати танцювальній парі стартовий номер. 

Примітка: 
1) спортсмени іноземних держав можуть заповняти реєстраційні картки російською або англійською 
мовами; 
2) реєстрація учасників змагання статусу  WDSF здійснюється виключно за наявності в спортсмена 
WDSF ID card. 

- реєстрацію проводити при наявності правильно заповнених класифікаційних книжок у 
відповідності з віком, класом та категорією; 
- при реєстрації на Офіційні  Чемпіонати України, Кубки України перевірити наявність заявки та 
візи обласних управлінь з питань фізичної культури та спорту та обласних спортивних 
диспансерів; 
- під час реєстрації провести збір всіх класифікаційних книжок та забезпечити їх зберігання до 
закінчення змагання; 
- заповнити реєстраційні карти в короткий термін та оперативно передати їх в лічильну комісію; 
- на основі протоколу лічильної комісії зробити в класифікаційних книжках танцювальних пар  
ВФТС наступні записи: 

1) дата проведення змагання, 
2) назва змагання та організатор, 
3) кількість клубів, 
4) кількість танцювальних пар, 
5) категорія та клас, в  котрому змагалася танцювальна пара, 
6) програма, в котрій змагалася танцювальна пара, 
7) місце, яке зайняла танцювальна пара, 
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8) підпис відповідального працівника, 
9) печатка організатора змагання, 

- після закінчення змагання організувати видачу заповнених класифікаційних книжок. 
 
 
 

4. Голова мандатної  комісії має право: 
- запропонувати голові змагань призупинити змагання при виявлені порушень правил 
проведення змагання; 
- не пізніше як за тиждень до моменту початку змагання обговорити з головним суддею 
головою змагань ситуацію відмови від обслуговування змагання у випадку невиконання 
організатором своїх обов’язків по забезпеченню роботи мандатної комісії. 
 

5. Обов’язки представника організатора змагань по забезпеченню роботи мандатної  комісії 
- забезпечити кругло добову охорону робочого місця (робочих місць)  мандатної комісії  під час  
змагання;    
- не менше як за добу до моменту початку змагання, забезпечити безперешкодний доступ 
працівників реєстраційно-лічильної комісії до своїх робочих місць для підготовки 
обслуговування змагання.  

6. Представник організатора змагання з забезпечення роботи мандатної комісії має право: 
- запропонувати голові змагань призупинити змагання при виявлені порушень в роботі  
мандатної комісії; 
- у випадку грубих порушень технології, неетичної поведінки працівників та інших 
недопустимих порушень в обслуговуванні змагання організатор, голова змагань мають право 
зробити зауваження членам мандатної комісії, з можливістю подальшого інформування в 
письмовій формі Президії ВФТС про дане порушення. 


