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Затверджено 
рішенням Президії   
ВФТС від 02.12.2009 р. 

 

Положення ВФТС 
 про Збірну команду України з танцювального спорту. 

 
Кількісний склад збірної команди України з танцювального спорту формується у відповідності з 
вимогами Міністерства України по справах сім’ї, молоді та спорту. 
В збірну команду України з танцювального спорту на наступний рік включаються спортсмени, які 
показали найвищі спортивні результати на Чемпіонатах України, Європи, Світу, Кубках України, 
Європи, Світу серед вікових категорій: дорослі, молодь, юніори 2 протягом поточного року в 
європейській, латиноамериканській програмах і програмі 10 танців.  
Кінцевий склад збірної України з танцювального спорту на наступний рік затверджується рішенням 
президії ВФТС не пізніше 1 грудня поточного року. 
 
1. Основні критерії відбору спортсменів  в збірну команду України з танцювального спорту: 
 
- рівень спортивної підготовки і динаміка спортивних показників спортсмена в поточному сезоні з 
врахуванням  перспективи росту спортивних досягнень на найбільших міжнародних змаганнях в 
наступному сезоні ; 
- рівень та динаміка росту психологічної підготовки, стабільність виступів та результатів, вміння 
мобілізуватися в екстремальних умовах, стійкість в стресових ситуаціях, психологічна сумісність 
спортсменів в танцювальній парі; 
- стан здоров’я, рівень загальної фізичної підготовки для виконання великого об’єму тренувальних та 
змагальних навантажень; 
-  відповідальне відношення до спорту, дисциплінованість; 
- у випадку, якщо танцювальна пара, котра є членом збірної команди України, на протязі поточного 
року розпадається, спортсмени цієї пари вибувають зі збірної команди України . 
 
     2. Права та обов’язки  члена збірної команди України з танцювального спорту: 
 
Член збірної команди України має право: 
- вийти зі складу  збірної; 
- вносити пропозиції в президію ВФТС в частині підготовки членів збірної. 
 Член збірної команди  України зобов’язаний: 
- разом з тренерами клубу розробити індивідуальний план підготовки до Чемпіонатів України, 
Європи, Світу, Кубків України, Європи, Світу  та приймати участь в них; 
- виконувати вимоги Антидопінгового  кодексу ВФТС; 
- gриймати участь у всіх офіційних змаганнях, на котрі він призначений президією ВФТС. Відмова від 
участі в таких змаганнях без поважної причини та, особливо, в момент, коли не можливо зробити 
заміну, може призвести до виключення  зі збірної або дискваліфікацію за рішенням президії ВФТС. 
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