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Попередні положення. 
 
Метою документа «Кодекс етичних норм та поведінки Суддів» (далі «Кодекс») є створення бази для 
встановлення стандартів поведінки та етики суддів. Він затверджений на основі Кодексу WDSF, як 
стратегічний документ, котрий має зафіксувати базовий та домінуючий принцип відповідальності всіх 
суддів за чесність, компетентність та ефективність при виконанні ними свого професіонального 
обов’язку, для створення цілісної та об’єктивної  суддівської оцінки в цілому. 
Метою норм, котрі викладені в даному Кодексі є надання допомоги суддям у формуванні стандартів 
поведінки, котрі сприяли б підвищенню довіри до них зі сторони інших суддів, спортсменів, котрі є 
об’єктами суддівства, зі сторони WDSF, самої федерації та обласних відділень, органів управління 
спортом, в тому числі Державної служби молоді та спорту України та Національного Олімпійського 
комітету, а також спортивних засобів масової інформації (ЗМІ) та спільноти.  
Положення даного Кодексу не в стані відобразити всі можливі ситуації, в котрих можуть перебувати 
судді в процесі виконання ними свого професіонального обов’язку. Незважаючи на те, що 
трактування духу та букви норм, котрі викладені в даному Кодексі, залишається у всіх випадках на 
совісті кожного конкретного судді, котрий вибрав свій власний спосіб етичної та професійної 
поведінки, Президія залишає за собою виключне право кінцевого, незаперечного трактування норм 
даного Кодексу.  
Оскільки дотримання стандартів, котрі викладені в даному Кодексі, є суттєвим з точки зору 
перспективи існування танцювального спорту, всі судді зобов’язані ознайомитися зі змістом даного 
стратегічного документу. 
Кожний суддя зобов’язаний прийняти на себе особисту відповідальність за виконання положень 
даного Кодексу та поведінку, котра узгоджується з цінностями та принципами WDSF, МОК 
(Міжнародного Олімпійського Комітету) та танцювального спорту, у вигляді підписання відповідного 
зобов’язання для гарантії, що всі конкурсанти будуть оцінені за їхніми заслугам, без упередження або 
примушення. 
Судді всіх категорій з танцювального спорту зобов’язані дотримуватися всіх норм, принципів та 
положень даного Кодексу.  
 
2. Конфлікти інтересів. 
 
Під конфліктом інтересів розуміємо будь-які відкриті або приховані (неявні) інтереси, відношення, 
зв’язки або діяльність, котрі не сумісні з обов’язком судді оцінювати виступи спортсменів без 
упередженості та без врахування інтересів третіх осіб, беручи до уваги лише рівень їхньої 
майстерності.  
Наприклад, конфлікт інтересів може виникати у випадку відкритого або прихованого впливу інтересів 
окремих осіб та власних інтересів судді, котрі впливають на здатність судді приймати об'єктивне 
рішення в інтересах ВФТС, котрі відповідають інтересам спортсменів. 
Судді зобов’язані виконувати приведені в даному Кодексі Правила для запобігання конфліктів 
інтересів, а у випадку виникнення реального або прихованого конфлікту інтересів – добровільно 
виходити зі складу суддівської колегії відповідних змагань. 
 
3. Правила для суддів. 
 
3.1. Суддя не має право здійснювати суддівство і зобов’язаний вийти зі складу суддівської колегії 
змагань, якщо йому/їй відомо про те, що його/її фізичний або душевний стан не дозволить йому/їй 
виконувати обов’язки судді в повному обсязі, належним чином та без будь-якого обмеження. 
3.2. Суддя не має права здійснювати суддівство і зобов’язаний з власної ініціативи вийти зі складу 
суддівської колегії даної категорії змагань, так само як і в будь-якому іншому випадку, коли хто-
небудь зі спортсменів цих змагань, котрі оцінюються суддівською бригадою цієї категорії є його/її 
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близьким або далеким родичем, або має з ним/нею відношення, котрі не скріплені юридично, але 
таких що існують de fakto, а також при наявності в нього/неї з кимось з тих, що змагаються інших 
відносин, котрі роблять неможливим здійснення ним/нею обов’язків судді. 
3.3. Суддя не має права здійснювати суддівство і зобов’язаний з власної ініціативі вийти зі складу 
суддівської колегії даної категорії змагань, як і в будь-якому іншому випадку, коли хто-небудь з 
суддівської колегії цих змагань є його/її близьким або далеким родичем або має з ним/нею 
відношення, котрі не скріплені юридично, але таких що існують de fakto, а також при наявності в 
нього/неї з будь-яким із суддів даної суддівської бригади інших відносин, котрі роблять не можливим 
здійснення ним/нею обов’язків судді. 
Під виразом "близький або далекий родич" маємо на увазі будь-яку особу, з котрою суддя має 
відношення кровного (до двоюрідного родича включно), або шлюбного зв’язку, в тому числі відносно 
всиновлення, а також відносно спільного проживання (співмешканці), або інше. 
3.4. Суддя не має права приймати гроші, винагороди, предмети або речі, котрі мають значну 
матеріальну цінність, у тому числі обіцянки майбутньої винагороди, як у вигляді подарунків, так і у 
формі оплати за послуги, від будь-яких спортсменів, їх родичів або організаторів змагань, в тому числі 
і від третіх осіб чиї інтереси можуть в будь-якій мірі впливати на його рішення.   
3.5. Суддя не має права допускати заяви, котрі вводять в оману відносно рівня його/її авторитетності 
або рівня професійного досвіду.   
3.6. Суддя не має права допускати заяви, котрі вводять в оману відносно рівня його/її впливу, котрий 
пов’язаний з його/її суддівською категорією. 
3.7. Суддя не має права погрожувати виставити ці або інші оцінки будь-яким танцювальним парам з 
метою використати вигоду для себе особисто, або для вигоди третіх осіб, як і переконувати або 
заставляти спортсменів здійснювати або не здійснювати будь-які дії з метою впливу на кінцевий 
результат непередбаченим для цього чином.   
3.8. В ході змагань, на яких суддя здійснює суддівство, він/вона не має права погрожувати будь-яким 
танцювальним парам, котрі приймають участь в змаганнях, виставити ці або інші оцінки, в тому числі 
не допускати погроз у вигляді рухів (наприклад вираз обличчя, жести, рухи або інше) та будь-які 
словесні коментарі, з метою впливу на кінцевий результат непередбаченим для цього чином.   
3.9. Змаганнях, на котрих суддя здійснює суддівство, він/вона не має права займатися тренерською та 
педагогічною діяльністю з танцювальними парами, які приймають участь в цих змаганнях, надавати 
їм консультації, поради і т.д. в будь-який  час за два тижня до початку цих змагань, якщо він/вона 
отримали запрошення судити дані змагання. 
3.10. Суддя зобов’язаний утриматися від публічної підтримки цих або інших танцювальних пар, 
виступ котрих він оцінює в ході змагань.  
3.11. Суддя не має права впливати на думку інших суддів, в тому числі не має права їх залякувати. 
3.12. Суддя, який не є членом суддівської колегії даних змагань, не має права обговорювати до 
завершення останнього туру переваги виступу будь-яких спортсменів з суддями, котрі здійснюють 
суддівство цих змагань. 
3.13. Суддя не має права до завершення останнього туру змагань обговорювати переваги виконання 
того чи іншого спортсмена у змаганнях, на котрих даний суддя здійснює суддівство категорії, в котрій 
змагається даний спортсменом.  
3.14. Суддя не має права впливати на кінцевий результат змагань іншим чином, окрім як виставити 
оцінки всім танцювальним парам, котрі виступають у відповідних змаганнях, оцінок, котрі об’єктивно 
відображають рівень їхньої майстерності та якості їхнього виступу.  
3.15. Суддя не має права виставити інші оцінки або на будь-яких змаганнях погрожувати виставити 
інші оцінки будь-якій танцювальній  парі, окрім тих, котрі об’єктивно відображають рівень їхньої 
майстерності та якість їхнього виступу.  
3.16. Суддя не має права приймати участь у будь-якій діяльності, яка може надати будь-кому зі 
спортсменів, котрі змагаються переваги перед іншими спортсменами. 
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3.17. Суддя не має права робити заяви, котрі вводять в оману про те, що він є представником або 
функціонером Президії. 
3.18. При спілкуванні із суддями, глядачами, спортсменами або їхніми тренерами в ході змагань 
суддя не має права до завершення останнього туру відповідних змагань обговорювати виступи 
танцювальних пар, суддівство котрих він здійснює.  
3.19. У випадку здійснення обов’язків судді на будь-яких змаганнях, не залежно від статусу змагань, 
суддя не має права вживати алкогольні напої або засоби наркотичної залежності, як перед початком, 
так і в ході змагань включно з церемонією нагородження. 
3.20. Суддя не може користуватися мобільними телефонами або портативними інформаційно – 
цифровими приладами любого виду на, або біля танцювальної площадки під час суддівства і під час 
будь-яких питань, котрі виникають із-за цієї політики то рішення голови змагань повинно бути 
остаточним. 
3.21. Суддя зобов’язаний бути присутнім на церемонії нагородження фіналістів за виключенням тих 
випадків, котрі пов’язані з необхідністю термінового від’їзду з місця змагань до початку церемонії 
(хвороба, від’їзд на вокзал аеропорт і т.п.) . 
3.22. Суддя зобов’язаний не допускати будь-які дії, котрі можуть зашкодити репутації танцювального 
спорту в цілому. 
 
4. Загальна поведінка судді.  
 
Посаді «суддя» надано статус з високою степеню довіри. Отже тому суддя до початку, в ході та після 
завершення змагань, на котрих він здійснює суддівство, зобов’язаний відповідати вищим стандартам 
поведінки, ніж ті котрі вимагають у інших суб’єктів змагання. 
4.1. З метою забезпечити відповідність згаданій високій нормі поведінки суддя зобов’язаний 
дотримуватися наступних правил: 
4.1.1. Поведінка судді, як на танцювальному майданчику так і поза його межами повинна відповідати 
найвищим принципам спортивної порядності. Суддя не має права поводитися сумнівним чином в 
присутності публіки (включаючи спортсменів, глядачів, представників Держадміністрації та ЗМІ), або 
при виконанні інших обов’язків, котрі мають будь-яке відношення до танцювального спорту. 
4.1.2. Суддя зобов’язаний бути послідовним, об’єктивним і неупередженим у своїх рішеннях. 
Необ’єктивне суддівство підриває саму основу змагань та спорту в цілому. 
4.1.3. Суддя не має права ставити під сумніви рішення своїх колег-суддів, так само як і їхню чесність та 
порядність; 
4.1.4. Виконуючи свої обов’язки суддя не має права занижувати оцінки або погрожувати занизити 
оцінки танцювальним парам, котрі тренує спеціаліст, що раніше виступав в якості судді на інших 
змаганнях та котрий поставив танцювальним парам даного судді занижені на його погляд оцінки; 
4.1.5. У випадках, коли суддівство танцювальних пар, котрі тренує суддя, допускається у відповідності 
з даним Кодексом, суддя зобов’язаний демонструвати неупередженого об’єктивного спостерігача; 
4.1.6. Здійснюючи суддівство танцювальної пари, котра тренувалася в минулому у нього, суддя  не 
має права обговорювати переваги цієї танцювальної пари, шляхом порівняння його переваг як 
тренера з перевагами спеціаліста, котрий тренує танцювальну пару в даний момент; 
4.1.7. Суддя зобов’язаний підтримувати та поглиблювати свої знання та кваліфікацію судді, 
вдосконалюючи свою інформативну базу про рівень останніх досягнень в розвитку техніки та стилів 
виконання танців, а також про принципи суддівства, котрі встановлюють WDSF; 
4.1.8. Використовуючи свої знання, досвід та навики у відповідності з критеріями суддівства WDSF, 
суддя не має права допускати екстремальні або догматичні погляди що до того чи іншого стилю 
виконання;  
4.2. Головною умовою для присвоєння та збереження відповідної категорії є виконання суддею 
наступних вимог: 
4.2.1. Вчасно прибути до місця проведення змагань в задовільному фізичному та духовному стані; 
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4.2.2. Доповісти голові змагань та організатору змагань про своє прибуття; 
4.2.3 Дотримуватися всіх інструкцій, дані головою змагань. 
4.2.4. Уточнити розклад змагань; 
4.2.5. Бути готовим до виконання обов’язків судді у відповідності з розкладом змагань; 
4.2.6. На протязі всього змагання власною поведінкою сприяти у підтвердженні високої репутації 
танцювального спорту; 
4.2.7. Сидіти або стояти на віддалі (2-3 метра) один від одного таким чином, щоб не вступати в 
контакт зі спортсменами та колегами; 
4.2.8. Категорично утримуватися від контактів з колегами після появи в місці проведення змагання, як 
у залі так і у будь-яких приміщеннях,  а також під час суддівства біля танцмайданчику; 
4.2.9. Бути сконцентрованим тільки на суддівстві і не спілкуватися з глядачами, з другими суддями 
або парами і не робити нічого, що може відволікти його/її (включаючи користування будь-яким 
електронним приладом або камерою…) 
4.2.10. Постійно шукати таке місце, яке дозволяє добре бачити всі танцювальні пари, котрі 
змагаються; 
4.2.11 Виносити незалежне рішення та не порівнювати власні оцінки в суддівських протоколах з 
оцінками інших суддів; 
4.2.11. Підписувати суддівські протоколи, візувати своїм підписом усі зміни, котрі вносить в суддівські 
протоколи; 
4.2.13. Не здійснювати спроб ознайомитися з підсумком кожного туру змагання або оцінками інших 
суддів, котрі здійснюють суддівство змагання, в тому числі до завершення відповідного змагання.  
 
5. Скарги на дії судді під час змагання.  
 
Під час змагання голова змагань зобов’язаний слідкувати за дотриманням даного Кодексу суддями, 
котрі здійснюють та за тими котрі не здійснюють суддівство відповідних змагань.  
Тільки офіційні особи (спортивні судді, технічні судді, члени лічильної, мандатної комісій, ведучі, 
музичні оператори, організатори тощо) мають право звертатися до голови змагань з письмовими 
скаргами на дії чи поведінку судді під час змагань. 
У випадку, якщо на думку голови змагань, будь-хто з членів суддівської колегії, головою котрої він є, 
порушив даний Кодекс, голова змагань має право та зобов’язаний проінформувати такого суддю про 
те, що на дії цього судді надійшла скарга, вислухати його/її пояснення та терміново прийняти міри 
відповідно до положення даного Кодексу. 
Голова змагань має право робити зауваження, попередження або усувати суддю від суддівства на 
термін до завершення змагання. 
Голова змагань зобов’язаний документально у формі звіту оформити будь-які порушення, котрі 
пов’язані з поведінкою або діями судді, що порушують даний Кодекс, викласти в ньому свої 
спостереження, пов’язані з підозрою в порушенні суддею даного Кодексу, а також так само 
зафіксувати в ньому факт зауваження і/або попередження і/або відсторонення від суддівства. 
Голова змагань зобов’язаний надати такий звіт до Президії на протязі трьох днів після завершення 
змагання. Президія зобов’язана розглянути такий звіт на найближчому засіданні, дати оцінку діям 
голови змагань та судді, котрий порушив даний Кодекс, прийняти рішення про доцільність 
подальшого розслідування і/або прийняти додаткові санкції. 
 
6. Скарги на поведінку або дії судді, котрі поступили після змагання. 
 
6.1.Також скарга про можливі порушення суддею даного Кодексу може бути надана керівництвом 
членської федерації в письмовому вигляді після змагань. 
Для того щоб прийняли скаргу до розгляду, вона повинна відповідати наступним вимогам: 
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6.2. Скарга повинна бути надана письмово за підписом офіційної особи в Президію на протязі 10 
(десяти) днів з моменту можливого порушення разом з документацією, що підтверджує це 
порушення. 
6.3. Заявник зобов’язаний вказати своє повне ім’я, адресу і контактні телефони, факс та e:mail та дати 
свою згоду прийняти будь-які можливі дії для забезпечення прибуття осіб, котрі володіють 
інформацією по суті наданої скарги, для того щоб дати пояснення в ході засідання Президії.  
Якщо надана скарга не задовольняє критеріям, котрі встановлені для подачі скарги, Президія 
зобов’язана письмово повідомити про це особу, котра надала відповідну скаргу і попросити 
виправити скаргу  щоб вона відповідала цим критеріям. 
Ніщо в цьому правилі не повинно перешкоджати Спортивному Директору ВФТС почати розслідування 
в будь-який час, якщо Спортивний Директор ВФТС  вважає, що було порушення даного Кодексу, і 
перешкоджати його зверненню в Президію ВФТС  для розгляду питання. 
Президія має право розглянути або відмовитися від розгляду будь-якої скарги, котра надана у 
відповідності з положенням даного розділу. Рішення Президії у всіх випадках є кінцевим та 
незаперечним. 
 
7. Дисциплінарні покарання, котрі застосовуються до суддів. 
 
У випадку коли суддя: 
7.1. допускає явне порушення положень Кодексу або інше значне порушення; 
7.2. свідомо допускає порушення будь-якої норми даного Кодексу; 
7.3. замічений в поведінці, яка на думку Президії приносить шкоду. 
Суддя повинен оплатити витрати, перед тим як він постане перед Президією. 
Президія докладатиме всіх зусиль, щоб допомогти судді, мінімізувати такі витрати (але не повинен 
сам покривати або відшкодовувати будь-які такі витрати). 
 Президія має право винести такому судді догану або застосувати до цього судді одне з 
наступних покарань: 

 заборонити судити змагання будь-якого рівня на термін від трьох до дванадцяти місяців, 

 понизити суддівську категорію на один рівень терміном від одного до двох календарних років, 

 перенести підвищення суддівської категорії на один рівень терміном від одного до трьох років, 

 вивести зі складу суддівської колегії. 
При цьому Президія зобов’язана письмово попередити відповідного суддю, про те що на нього 
надійшла відповідна скарга до початку засідання Президії, на котрому планується її розгляд для того, 
щоб він міг надати письмове пояснення. 
Президія розглядає скаргу як при отриманні так і при відсутності пояснення від судді. Рішення буде 
кінцевим та незаперечним, якщо заявнику скарги та судді на котрого надана скарга буде дано 
письмове обґрунтування. 
 


