Rozdział II
REGULAMIN UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ SĘDZIEGO STT
PTT

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. 1.1 Regulamin określa wymagania stawiane kandydatom i sędziom oraz procedurę uzyskania
uprawnień sędziego STT PTT
1.2 Uprawnienia sędziowskie można uzyskać w trybie zwykłym, nadzwyczajnym lub w
przypadku osoby posiadającej obywatelstwo zagraniczne poprzez nostryfikacje uprawnień innej
zagranicznej organizacji tanecznej
1.3 Uprawnienia uzyskiwane są w kategoriach:
1.3.1 Kandydat-stażysta
1.3.2 Sędzia kategorii III
1.3.3 Sędzia kategorii II
1.3.4 Sędzia kategorii I
2. TRYB ZWYKŁY I NADZWYCZAJNY- wymagania podstawowe
2.1 Ubiegającym się o uprawnienia sędziego STT PTT może być członek zwyczajny Polskiego
Towarzystwa Tanecznego, który ukończył 21 lat, posiada zdany egzamin dojrzałości oraz klasę
taneczną S w co najmniej jednym stylu tanecznym.
3. TRYB ZWYKŁY- wymagania szczegółowe
3.1 Kandydat/stażysta
3.1.1 Złożenie pisemnego wniosku o wydanie indeksu kandydata wraz dokumentami
· skan dokumentu potwierdzającego tożsamość,
· zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy S –skan książeczki startowej PTT
· skan świadectwa dojrzałości
3.1.2 Wniesienie stosownej opłaty wg cennika PTT
Staż kandydacki opisuje Regulamin Stażu Kandydackiego stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszych przepisów
3.2 Sędzia kategorii III
Kandydat uzyskuje uprawnienia sędziego kategorii III po spełnieniu następujących wymagań:
3.2.1 Złożenie formularza o uzyskanie kat III
3.2.2 Zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu dla kategorii III. Z egzaminu z
techniki tańców standardowych lub latynoamerykańskich zwolnieni są odpowiednio w sty-lach
tanecznych dyplomowani nauczyciele tańca na poziomie co najmniej Associate (ISTD, IDTA lub
innej honorowanej przez PTT organizacji).
3.2.3 Odbycie co najmniej 1 roku stażu kandydackiego ( Regulamin Stażu Kandydackiego)
3.2.4 Złożenie oświadczenia o zakończeniu kariery amatorskiej w jakiejkolwiek organizacji tanecznej
3.2.5 Złożenie deklaracji sędziego
3.2.6 Wniesienie stosownej opłaty egzaminacyjnej wg cennika PTT
3.3 Sędzia kategorii II

Sędzia kategorii III uzyskuje uprawnienia sędziego kategorii II po spełnieniu następujących wymagań:
3.3.1 Złożenie formularza o uzyskanie kat II
3.3.2 Zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu dla kategorii II. Z egzaminu z
tech-niki tańców standardowych lub latynoamerykańskich zwolnieni są odpowiednio w stylach
tanecznych dyplomowani nauczyciele tańca na poziomie co najmniej Licenciate (ISTD, IDTA lub
innej honorowanej przez PTT organizacji).
3.3.3 Przepracowanie co najmniej 1 roku jako sędzia kategorii III na turniejach STT
3.3.4 Sędziowanie na co najmniej 20-tu turniejach STT jako sędzia kategorii III
Wniesienie stosownej opłaty egzaminacyjnej wg cennika PTT
3.4 Sędzia kategorii I
Sędzia kategorii II uzyskuje uprawnienia sędziego kategorii I po spełnieniu następujących wymagań:
3.4.1 Złożenie formularza o uzyskanie kat I
3.4.2 Zdanie egzaminu na sędziego kategorii I
3.4.3 Przepracowanie co najmniej 1 roku jako sędzia kategorii II na turniejach STT
3.4.4 Sędziowanie na co najmniej 30-tu turniejach STT jako sędzia kategorii II
3.4.5 Wniesienie stosownej opłaty egzaminacyjnej wg cennika PTT
Egzamin na I kategorię sędziowską ma formę fachowej dyskusji na temat jakości tańca,
kierunków jego rozwoju, problematyki obudowania wizerunku sędziego.
4. TRYB NADZWYCZAJNY-wymagania szczegółowe
O dopuszczeniu do egzaminów w trybie nadzwyczajnym decyduje ZG PTT na wniosek Komisji
ds. Sędziów i Skrutinerów.
4.1 Wybitni tancerze i trenerzy mogą ubiegać się o dopuszczenie do egzaminów w trybie nadzwyczajnym, po spełnieniu następujących wymagań:
4.1.1 Złożenie stosownych dokumentów, w tym:
· skan dokumentu potwierdzającego tożsamość,
· zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy S –skan książeczki startowej PTT,
· skan świadectwa dojrzałości,
4.1.2 Złożenie formularza o uzyskanie właściwej kategorii w trybie nadzwyczajnym
4.1.3 Złożenie oświadczenia o zakończeniu kariery amatorskiej w jakiejkolwiek organizacji tanecznej
4.1.4 Złożenie deklaracji sędziego
4.1.5 Wniesienie stosownej opłaty egzaminacyjnej wg cennika PTT
4.1.6 Zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu dla właściwej kategorii.
4.1.7 Po zdaniu egzaminu wystażowanie 3 turniejów STT.
5. NOSTRYFIKACJA UPRAWNIEŃ ZAGRANICZNYCH
O dopuszczeniu do egzaminu w trybie nostryfikacji uprawnień decyduje ZG PTT na wniosek
Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów.
5.1 Członkowie PTT posiadający zagraniczne obywatelstwo oraz uprawnienia sędziowskie
organizacji zagranicznej mogą ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu nostryfikacyjnego po
spełnieniu następujących wymagań:
5.1.1 Złożenie stosownych dokumentów, w tym:
· skan dokumentu potwierdzającego tożsamość,
· zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy S,
· skan świadectwa dojrzałości,

Skan posiadanych uprawnień sedziowskich
5.1.2 Złożenie formularza o uzyskanie właściwej kategorii w trybie nostryfikacji
5.1.3 Złożenie oświadczenia o zakończeniu kariery amatorskiej w jakiejkolwiek organizacji tanecznej
5.1.4 Złożenie deklaracji sędziego
5.1.5 Wniesienie stosownej opłaty egzaminacyjnej wg cennika PTT
5.1.6 Zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego z zakresu dla właściwej kategorii.

