Інформація для Головних суддів
Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнська федерація танцювального спорту»
Шановні Головні судді!
про дотримання правил проведення

Нагадую Вам
змагань з
танцювального спорту.
Тому, будь ласка, під час підготовки до змагань ще раз перечитайте та
освіжіть в пам’яті:
 Положення про масовий спорт
 Положення ВФТС про лічильну комісію
 Положення ВФТС про мандатну комісію
 Положення про колегію суддів 01.04.2020
 Додаткові Положення про колегію суддів 01.04.2020
 Правила проведення змагань з танцювального спорту
 Обов’язки організатора змагання ВФТС
 Обов’язки організатора офіційних Чемпіонатів України та Кубків України
 Правила одягу суддів і посадових осіб
 Додаток І. Правила спортивного костюма
 Додаток ІІ. Перелік дозволених фігур
 Додаток ІІІ. Положення про вікові категорії та класи майстерності
 Додаток ІV. Кодекс етичних норм та поведінки суддів
 Додаток V. Положення про допустимі танці
 Антидопінговий кодекс ВФТС (АДК ВФТС)
 Доповнення до Антидопінгового Кодексу ВФТС
Головний суддя змагань є відповідальними за виконання Правил під час
проведення змагань. Контроль за роботою та виконанням обов’язків головними
суддями змагань здійснює Суддівський комітет Федерації. Головний суддя
змагань зобов'язаний: знати ці Правила та Статут Федерації і дотримуватися їх.
А також нагадую, що змагання з танцювального спорту можуть
оцінювати тільки ліцензовані судді ВГО «ВФТС», які пройшли суддівський
конгрес, сплатили членські і благодійні внески та мають відповідну суддівську
категорію, яка дозволяє їм оцінювати класифікаційні чи рейтингові змагання.
На змаганнях ВФТС приймають участь судді інших організацій, які не
займаються танцювальним спортом. За правилами затвердженими
Міністерством молоді та спорту України допускати до суддівства суддів, які не
займаються танцювальним спортом ЗАБОРОНЕНО!

Але Президією ВФТС, було прийнято рішення допустити суддів
альтернативних організацій за умови допуску до суддівства класифікаційних
категорій.
До суддівства категорій
- «Rising Star» всіх вікових груп
та відкритих рейтингові категорій
 «Ювенали 1»;
 «Ювенали 2»;
 «Юніори 1»;
 «Юніори 2»;
 «Молодь»;
 «Дорослі до 21»;
 «Дорослі»;
 «Сеньйори 1»;
 «Сеньйори 2»;
 «Сеньйори 3»;
 «Сеньйори 4»
судді без ліцензії ВФТС НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!!!
По завершенні змагань Головний суддя повинен надати звіт в
Міністерство молоді та спорту про місце проведення, кількість учасників та
результати (1, 2, 3 місця) старших рейтингових категорій, які приймали участь
у змаганнях. Звіт подається у день завершення змагань в офіс ВФТС
audsf.office@gmail.com
Після завершення змагань у 3-х денний термін Головний суддя подає звіт
затвердженого зразка в офіс ВФТС. Як що даний звіт не подано, такому
Головному судді може бути призупинена ліцензія.
Прошу відповідально відноситись до Положень та Правил ВФТС, не
порушуйте і вимагайте від суддів та спортсменів виконання і дотримання цих
правил.
Всім успішної роботи задля розвитку танцювального спорту в Україні.
З повагою,
Голова суддівського комітету
ВГО «ВФТС»

Дмитро Базела

