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рішенням Президії ВГО «ВФТС»
01.04.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІЮ СУДДІВ
ВГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО СПОРТУ».
Дійсне Положення (далі - Положення) визначає завдання, компетенцію, порядок
формування та порядок роботи суддівських колегій (далі - СК) Всеукраїнської громадської
організації «Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту» (далі - ВФТС).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Суддя ВФТС - спеціаліст в галузі танцювального спорту, член ВГО «ВФТС», якого
включено до складу суддівської колегії рішенням Президії ВГО «ВФТС» для
обслуговування змагань з танцювального спорту. У своїй діяльності судді керуються
правилами та Положеннями WDSF, WDSF PD та ВГО «ВФТС».
2. СТРУКТУРА КОЛЕГІЇ СУДДІВ.
Колегія суддів складається з суддів трьох напрямків роботи:
2.1. Голова змагань (Головний суддя).
2.2. Технічний суддя змагань.
2.3. Спортивні судді змагань, які оцінюють виступ спортсменів і команд з
танцювального спорту.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ ЗМАГАНЬ.
3.1. Обов'язки Голови змагань з танцювального спорту:
3.1.1.Забезпечує виконання правил та положень WDSF, WDSF PD та ВФТС під час
проведення змагань.
3.1.2.У випадках порушення спортсменами правил та положень щодо переліку
виконання дозволених фігур Голова змагань за поданням Технічного судді
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зобов'язаний анулювати оцінки всіх суддів танцювальній парі за танець, в
якому було допущено порушення. Якщо порушення відбулося у єдиному турі - у
фіналі - присудити парі останнє місце за танець, в якому було допущено
порушення.
3.1.3.Під час проведення змагань бере на себе всю відповідальність по організації
роботи технічного судді змагань та колегії суддів, які оцінюють виступ
спортсменів та колективів, згідно з положеннями WDSF, WDSF PD та ВФТС.
3.1.4.3абезпечує дотримання положення кодексу суддівської етики WDSF та ВФТС.
3.1.5. Контролює виконання положень антидопінгового кодексу WDSF та ВФТС.
3.1.6. Про всі випадки дискваліфікації - як спортсменів так і суддів, що відбулись
під час змагань будь-якого рівня - Голова змагань інформує в письмовій формі
Президію ВГО ВФТС.
3.1.7. Надсилає у офіс ВФТС Звіт Голови змагань не пізніше 3 діб від моменту
завершення змагань.
3.1.8. Якщо Голова змагань нехтує виконанням пунктів 3.1.6 і 3.1.7 він втрачає
ліцензію Голови змагань на термін, визначений Президією ВФТС.
3.2. Обов'язки суддів, які оцінюють виступ спортсменів і команд з танцювального
спорту:
3.2.1. Суддя повинен оцінювати виступ спортсменів і команд з танцювального спорту
згідно їх майстерності в даний час не залежно від попередніх титулів і рейтингу.
3.2.2. Суддя повинен дотримуватись у своїй діяльності правил та положень WDSF,
WDSF PD та ВФТС
3.2.3. Суддя повинен дотримуватись положень кодексу суддівської етики WDSF та
ВФТС
3.2.4. Суддя повинен дотримуватись правил та положень антидопінгового кодексу
WDSF та ВФТС
3.2.5. Суддя повинен заздалегідь (при підтвердженні своєї участі у змаганнях)
повідомити організатора змагань про виступ на даних змаганнях його родичів,
або осіб, вказаних в Положенні суддівської етики ВФТС, а також
проінформувати про це Голову змагань.
3.2.6. Суддя повинен негайно інформувати Голову змагань про конфлікт інтересів у
разі його виявлення та про порушення правил та положень WDSF, WDSF PD та
ВФТС чи положень кодексу суддівської етики WDSF та ВФТС.
3.3. Обов'язки Технічного судді з танцювального спорту:
3.3.1. Контролює дотримання спортсменами правил та положень WDSF, WDSF PD та
ВФТС. А саме:
•
правил спортивного костюму та переліку дозволених фігур у класифікаційних та
відкритих категоріях змагань з танцювального спорту згідно класу майстерності
та віку спортсменів.
3.3.2. У випадку виявлення порушень:
•
фіксує їх у протоколі Технічного судді з подальшим висвітленням у звіті.
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•
•

оголошує спортсмену попередження та вимагає від спортсмена та тренера його
усунення до початку наступного туру.
у випадку неможливості усунення спортсменами певних порушень правил або ж
у випадку нехтування чи невиконання негайно повідомляє Голову змагань.

4. КАТЕГОРІЇ СУДДІВ ВФТС.
4.1. Голова змагань - особа, яка проходить обов'язкове щорічне навчання на конгресі
ВФТС для Голів змагань з танцювального спорту та складає тест для Голів змагань.
Тест вважається зарахованим за умови 70% - і більше правильних відповідей.
4.2. Технічний суддя - особа, яка проходить обов'язкове щорічне навчання на конгресі
ВФТС для технічних суддів змагань з танцювального спорту, та складає тест з «Переліку
дозволених фігур», «Положення про масовий спорт» та «Правил спортивного костюму».
Тест вважається зарахованим за умови 70% - і більше правильних відповідей.
4.3. Спортивний суддя - особа, яка проходить обов'язкове щорічне навчання на конгресі
ВФТС для спортивних суддів з танцювального спорту. Складає тест для суддів ВФТС.
Тест вважається зарахованим за умови 70% - і більше правильних відповідей. Судді
WDSF, які успішно здали тести GKT WDSF, можуть не складати тест для суддів ВФТС.
Для суддів Національної та Національної А категорій необхідно здати технічний екзамен
ВФТС.
4.3.1. Міжнародна
категорія WDSF PD - може обслуговувати змагання WDSF PD,
ВФТС ПП (професійний підрозділ), Чемпіонати та Кубки України з танцювального
спорту та змагання ВФТС будь-якого рівня.
4.3.2. Міжнародна
категорія WDSF - може обслуговувати змагання WDSF, ВФТС,
Чемпіонати і Кубки України з танцювального спорту.
4.3.3. Національна категорія ВФТС ПП - може обслуговувати змагання ВФТС ПП,
ВФТС, а також Чемпіонати і Кубки України з танцювального спорту.
4.3.4. Національна «А» категорія ВФТС - може обслуговувати змагання ВФТС, а
також Чемпіонати і Кубки України з танцювального спорту.
4.3.5. Національна категорія ВФТС - може обслуговувати змагання ВФТС, а також
Чемпіонати і Кубки України з танцювального спорту категорій «Ювенали-1», «Ювенали2», «Юніори-1», «Юніори-2», «Сеньйори».
4.3.6. Перша категорія - може обслуговувати змагання ВФТС з танцювального спорту,
в яких беруть участь спортсмени всіх класів та вікових категорій.
4.3.7. Друга категорія - може обслуговувати змагання ВФТС з танцювального спорту
всіх вікових категорій не вище «С» класу.
4.3.8. Юний спортивний суддя - може обслуговувати змагання ВФТС з танцювального
спорту всіх вікових категорій «Дебют», «Школа», «Початківці». Діючий танцюристлюбитель не може судити категорію «Початківці».
4.3.9. Юний спортивний суддя - стажер - може обслуговувати клубні змагання ВФТС
всіх вікових категорій «Дебют», «Школа», а також проходити стажування під час змагань
ВФТС всіх вікових категорій.
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5.

ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ СУДДІВСЬКИХ КАТЕГОРІЙ.

5.1. Голова змагань:
5.1.1. Chairperson WDSF.
Кандидат повинен мати національну категорію Голови змагань не менше ніж чотири
роки, його кандидатуру затверджує Президія ВФТС. Офіс ВФТС направляє
інформацію про кандидата в WDSF, яка, в свою чергу, присвоює категорію кандидату
після виконання всіх необхідних вимог WDSF.
5.1.2. Голова змагань ВФТС - суддя ВФТС не нижче Першої категорії, пройшов
конгрес Голів змагань ВФТС, та два змагання ВФТС в якості помічника Голови
змагань на громадських засадах, здав іспит для Голів змагань та технічний екзамен
ВФТС. Після виконання даних вимог, подає свою анкету Голові суддівського комітету
на розгляд суддівського комітету, який рекомендує кандидата для затвердження
Президією ВФТС.
5.2. Спортивний суддя:
5.2.1. Міжнародна категорія WDSF PD. Суддя WDSF А, який відсудив Чемпіонати
та Кубки України протягом двох років (мінімум 4 змагання ПП). Кандидат подає заяву
Директору ВФТС ПП, яка розглядається на Виконкомі ВФТС ПП і затверджується
Президію ВФТС. Офіс ВФТС направляє інформацію про кандидата в WDSF PD, яка, в
свою чергу, присвоює категорію кандидату після виконання всіх необхідних вимог
WDSF PD.
5.2.2. Міжнародна категорія WDSF. Присвоюється кандидату згідно правил
ВФТС:
•
має категорію Національна «А» не менше ніж два роки.
•
виховав мінімум двох спортсменів майстрів спорту України різної статі, або
чотирьох фіналістів Чемпіонатів та Кубків України категорії «Молодь», «Дорослі до
21», «Дорослі» та призери «Юніори 2».
•
заява на присвоєння цієї категорії подається Голові суддівського комітету ВФТС у
вигляді анкети-заяви особисто кандидатом.
•
його кандидатуру розглядає суддівський комітет та подає на затвердження Президії
ВФТС
•
суддя повинен брати активну участь у діяльності ВФТС:
- обслуговувати змагання ВФТС як суддя не менше 5 змагань за рік.
- виконувати доручення ВФТС на громадських засадах.
• відвідав мінімум два конгреси в якості апліканта. Кандидатуру апліканта розглядає
суддівський комітет та подає на затвердження Президії ВФТС. Далі діє згідно вимог
WDSF. Аплікант має право здати GKT WDSF.
− для здачі технічного екзамену номінант подає заяву для розгляду суддівським
комітетом, з подальшим затвердженням Президією ВФТС.
− суддя ВФТС, будь якої категорії, має право вільного відвідування конгресів
WDSF в якості вільного слухача.
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Кожна з вимог є необхідною, але не достатньою умовою для отримання категорії. Остаточне
рішення приймає Президія ВФТС за поданням суддівського комітету ВФТС.
5.2.3.
Національна категорія ВФТС ПП.
Присвоюється кандидату, який:
•
має міжнародну категорію WDSF або Національну категорію «А» ВФТС.
•
має стаж роботи в якості судді не менш десяти років.
•
здав тести та технічний екзамен ВФТС.
•
заява на присвоєння цієї категорії подається Директору ВФТС ПП, розглядається
Виконкомом ВФТС ПП, і подається на затвердження Президії ВФТС.
Кожна з вимог є необхідною, але не достатньою умовою для отримання категорії. Остаточне
рішення приймає Президія ВФТС за поданням Виконкому ВФТС ПП.
5.2.4. Національна «А» категорія - присвоюється кандидату, що в сукупності відповідає
наступним вимогам:
•
має загальний суддівський стаж не менше ніж вісім років.
•
має Національну категорію протягом 2-х календарних років та працював в якості
судді на Чемпіонатах і Кубках України.
•
працював суддею Всеукраїнських змагань не менше ніж 5 разів за рік протягом
останніх двох років.
•
відвідав не менше чотирьох змагань WDSF «Youth», «Adults» за кордоном
протягом останніх двох років.
•
виховав чотирьох спортсменів, які виконали норматив кандидата в майстри
спорту України, або були фіналістами Чемпіонатів України та Кубків України
категорій «Юніори 2», Молодь», «Дорослі до 21», «Дорослі» протягом останніх
двох років.
•
здав тести ВФТС.
•
здав технічний екзамен ВФТС.
•
отримав рекомендацію Голови обласного осередку та трьох членів Президії
ВФТС.
•
подав особисто заяву-анкету Голові суддівського комітету ВФТС.
Додатковою але не основною підставою є:
• був призером Чемпіонату України категорія «Дорослі» стандарт, латина або 10
танців або фіналістом Кубку Європи або Світу, Чемпіонату Європи або Світу
WDSF.
• має спортивний розряд - майстер спорту України, майстер спорту України
міжнародного класу.
•

є вища профільна освіта у галузі хореографії чи спорту.

Кожна з вимог є необхідною, але не достатньою умовою для отримання категорії. Остаточне
рішення приймає Президія ВФТС за поданням суддівського комітету ВФТС.
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5.2.5. Національна категорія - присвоюється кандидату, що в сукупності відповідає
наступним вимогам:
•
має загальний суддівський стаж не менше ніж п'ять років.
•
має Першу категорію протягом 2-х календарних років.
•
працював суддею Всеукраїнських змагань не менше ніж 5 разів за рік протягом
останніх двох років.
•
підготував мінімум чотирьох спортсменів 1 розряду, що виконали норматив,
протягом останніх двох років.
•
відвідував Чемпіонати та Кубки України протягом останніх двох років.
•
працював суддею-стажером на Чемпіонатах та Кубках України.
•
здав тести ВФТС.
•
здав технічний екзамен ВФТС;
•
відвідав не менше двох змагань WDSF за кордоном протягом останніх двох
років.
•
отримав рекомендацію Голови обласного осередку та двох членів Президії
ВФТС.
•
подав особисто заяву-анкету Голові суддівського комітету ВФТС.
Додатковою але не основною підставою є:
• був фіналістом Чемпіонату України категорія дорослі стандарт, латина або 10
танців або учасником Кубку Європи або Світу, Чемпіонату Європи або Світу
WDSF.
•
має спортивний розряд - кандидат майстер спорту України з танцювального
спорту.
•
є вища профільна освіта у галузі хореографії чи спорту.
Кожна з вимог є необхідною, але не достатньою умовою для отримання категорії. Остаточне
рішення приймає Президія ВФТС за поданням суддівського комітету ВФТС.
5.2.6. Перша категорія - присвоюється кандидату, що в сукупності відповідає наступним
вимогам:
•
вік якого не менш ніж 21рік.
•
завершив виступи в танцювальному спорті, крім спортсменів професіоналів.
•
має загальний суддівський стаж не менше ніж чотири роки.
•
має Другу категорію судді протягом 2-х календарних років та працював
спортивним суддею змагань ВФТС не менше ніж 5 разів за рік протягом останніх
двох років.
•
підготував мінімум чотирьох спортсменів 2 розряду протягом останніх двох
років.
•
успішно здав тести ВФТС.
•
отримав рекомендацію Голови обласного осередку і двох суддів Національної
категорії «А».
•
подав особисто заяву-анкету Голові суддівського комітету ВФТС.
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Додатковою але не основною підставою є:
• був фіналістом Чемпіонату України категорія дорослі стандарт, латина або 10
танців.
•

має спортивний розряд - кандидат в майстри спорту України.

•

є діючим спортсменом-професіоналом протягом 2-х років.

•

є вища профільна освіта у галузі хореографії чи спорту.

Кожна з вимог є необхідною, але не достатньою умовою для отримання категорії. Остаточне
рішення приймає Президія ВФТС за поданням суддівського комітету ВФТС.
6.2.7. Друга категорія - присвоюється кандидату, що в сукупності відповідає наступним
вимогам:
• вік якого не менш ніж 21рік.
• завершив виступи в танцювальному спорті, крім спортсменів професіоналів.
• має категорію Юний спортивний суддя протягом двох років та працював
спортивним суддею змагань ВФТС не менше ніж 5 разів на рік.
• підготував чотирьох спортсменів Першого юнацького розряду тренуючи їх
протягом останніх двох років.
• отримав рекомендацію Голови обласного осередку і двох суддів Національної
категорії «А».
• подав особисто заяву-анкету Голові суддівського комітету ВФТС.
Додатковою але не основною підставою є:
• був фіналістом Чемпіонату України категорія «Молодь», «Дорослі» стандарт,
латина або 10 танців або учасником Кубку Європи або Світу, Чемпіонату Європи
або Світу WDSF. У даному випадку Друга категорія може бути присвоєна без
наявної категорії Юний спортивний суддя.
• є вища профільна освіта у галузі хореографії чи спорту.
• є діючим спортсменом-професіоналом протягом двох років.
Кожна з вимог є необхідною, але не достатньою умовою для отримання категорії. Остаточне
рішення приймає суддівський комітет ВФТС.
6.2.8. Категорія «Юний спортивний суддя» - присвоюється кандидату, що в сукупності
відповідає наступним вимогам:
•
вік якого не менш ніж 18 років.
•
діючий спортсмен, або такий, який завершив свою спортивну кар'єру.
•
отримав рекомендацію Голови обласного осередку.
•
подав особисто заяву-анкету Голові суддівського комітету ВФТС.
Юний спортивний суддя не має права працювати суддею на змаганні, в яких бере участь в
якості спортсмена.
Кожна з вимог є необхідною, але не достатньою умовою для отримання категорії. Остаточне
рішення приймає суддівський комітет ВФТС.
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6.2.9. Категорія «Юний спортивний суддя - стажер» - присвоюється кандидату, що в
сукупності відповідає наступним вимогам:
•
вік якого не менш ніж 14 років.
•
діючий спортсмен не нижче 3 розряду.
•
отримав рекомендацію Голови обласного осередку.
•
подав особисто заяву-анкету Голові суддівського комітету.
«Юний спортивний суддя - стажер» не має права працювати суддею на змаганні, в яких
бере участь в якості спортсмена.
Кожна з вимог є необхідною, але не достатньою умовою для отримання категорії. Остаточне
рішення приймає суддівський комітет ВФТС.

Категорії Спортивний суддя Другої категорії, Спортивний суддя Першої категорії,
Спортивний суддя Національної категорії, Спортивний суддя Національної категорії
"А", Спортивний суддя Національної категорії ВФТС ПП присвоюються послідовно.
Виняток може бути лише за спеціальним рішенням Президії ВГО ВФТС. (наприклад:
перехід Судді з іншої федерації з проханням перезарахувати категорію спортивного
судді, або визначні заслуги у підготовці спортсменів національної збірної, тощо).
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