I. Kategorie sędziowskie.
Uprawnienia sędziego Polskiego Związku Tańca zatwierdza Zarząd PZTan na wniosek Komisji ds.
Sędziów w trybie i na zasadach określonych w niniejszym przepisach.
1. Sędziowie PZTan mogą uzyskać następujące kategorie sędziowskie:
–– sędziego III kategorii;
–– sędziego II kategorii;
–– sędziego I kategorii;
–– sędziego międzynarodowy;
przy czym kategoria III jest najniższa, a kategoria sędzia międzynarodowy – najwyższa.
Wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na sędziego III kategorii:
• sędzią PZTan może zostać osoba mająca minimum 21 lat (rocznikowo), niekarana, posiadająca co
najmniej wykształcenie średnie;
• osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe – spełniające przynajmniej jeden z poniższych
warunków:
–– ukończony kurs instruktorski;
–– inne kwalifikacje instruktorskie lub nauczycielskie;
–– posiadająca minimum 3 letni staż taneczny minimum na poziomie klasy A lub Ekstra
Ligi;
–– prowadząca klub tańca lub samodzielnie prowadząca zajęcia z grupami tanecznymi
minimum 2lata, pracująca na rzecz organizacji i promocji idei PZTan w regionach lub
innych strukturach ruchu.
Certyfikat Sędziego PZTan III kategorii otrzymuje osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne, zda
ogólny i specjalistyczny egzamin sędziowski, zaliczy pozytywnie wymagany staż praktyczny na 3
turniejach, podpisze deklarację sędziowską i opłaci licencję sędziowską na dany rok.
2. Wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na Sędziego PZTan II kategorii
• sędzia III kategorii, posiadający przynajmniej 1 specjalizację;
• udokumentowane 2 lata praktyki sędziowskiej na minimum 6 turniejach PZTan;
• uzyskanie pozytywnej opinii Komisji ds. Sędziów z przebiegu dotychczasowego praktyki
sędziowskiej;
• praca na rzecz organizacji i promocji idei PZTan w regionach lub innych strukturach
ruchu.
Certyfikat Sędziego PZTan II kategorii otrzymuje osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne, zda
egzamin sędziowski teoretyczny i praktyczny z wybranych i określonych przez Zarząd PZTan dyscyplin
tanecznych z zakresu wybranej specjalizacji.
3. Wymagania kwalifikacyjne na Sędziego PZTan I kategorii
• sędzia II kategorii, posiadający przynajmniej 1 specjalizację;
• udokumentowane 3 lata praktyki sędziowskiej na minimum 8 turniejach PZTan jako
sędzia II kategorii;
• wkład pracy w tworzenie i rozwój dyscyplin PZTan;
• uzyskanie pozytywnej opinii komisji ds. sędziów z przebiegu dotychczasowej praktyki
sędziowskiej;
• praca na rzecz organizacji i promocji idei PZTan w regionach lub innych strukturach
ruchu.
Certyfikat Sędziego I kategorii otrzymuje osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne,
zda egzamin sędziowski teoretyczny i praktyczny z wybranych i określonych przez Zarząd
PZTan dyscyplin tanecznych z zakresu wybranej specjalizacji.
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4. Wymagania kwalifikacyjne na Sędziego Międzynarodowego PZTan
• sędzia I kategorii, który zdał egzamin z minimum 3 dyscyplin z zakresu posiadanej specjalizacji;
• udokumentowane 3 lata praktyki sędziowskiej na minimum 10 turniejach PZTan jako
sędzia I kategorii;
• uzyskanie pozytywnej opinii Komisji ds Sędziów z przebiegu dotychczasowej praktyki
sędziowskiej;
• wkład pracy w tworzenie i rozwój dyscyplin PZTan;
• uzyskanie rekomendacji Zarządu PZTan podczas składania aplikacji na sędziego międzynarodowego;
• zdanie egzaminu i zaliczenie praktyki sędziowskiej zgodnie z wymogami organizacji
międzynarodowej, do której należy PZTan.
Certyfikat Sędziego Międzynarodowego otrzymuje osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne,
zda egzamin sędziowski teoretyczny i praktyczny z wybranych i określonych dyscyplin tanecznych
przez organizację międzynarodową.
Sędzia międzynarodowy uzyskuje automatycznie specjalizację jaką posiada na arenie
międzynarodowej.
II. Tryb uzyskania kategorii sędziowskich.
Zarząd PZTan określa następujący tryb ubiegania się o uzyskanie certyfikatu upoważniającego do
sędziowania na turniejach organizowanych pod auspicjami PZTan i IDO:
Uzyskanie III kategorii sędziowskiej.
1. Przesłanie do Komisji ds. Sędziów wniosku o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego z
następującymi załącznikami:
–– ksero ukończenia instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie taniec lub
inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje taneczne lub pracę instruktorską;
–– określenie swojej specjalizacji;
–– udokumentowanie pracy instruktorskiej w zakresie dyscyplin tanecznych PZTan;
–– CV artystyczne;
–– zaświadczenie o niekaralności;
–– zgodę dotyczącą RODO.
2. Po weryfikacji dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii* Komisji ds. Sędziów PZTan
Zarząd PZTan dopuszcza kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego:
• udział w seminarium przygotowującym do egzaminu;
• zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego obejmującego:
–– teoretyczną znajomość przepisów PZTan (ART, STREET, TAŃCE PAR, SHOW, ogólne
zasady systemów oceniania);
–– zasady etyki sędziowskiej;
––wybraną część specjalistyczną;
–– ogólne zasady organizacji turnieju (regulamin imprezy, prawa i obowiązki sędziego);
• odbycie stażu w 3 turniejach tanecznych PZTan pod nadzorem wyznaczonego egzaminatora
przez Komisję ds. Sędziów PZTan (minimum Sędzia PZTan I kategorii).
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Uzyskanie II kategorii sędziowskiej.
1. Przesłanie do Komisji ds. Sędziów PZTan wniosku o dopuszczenie do postępowania
kwalifikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
• określenie swojej specjalizacji;
• CV artystyczne (uzupełniające);
• zaświadczenie o niekaralności;
• zgodę dotyczącą RODO;
• udokumentowanie praktyki sędziowskiej.
2. Po weryfikacji dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii* Komisji ds. Sędziów PZTan
Komisji ds. Sędziów Zarząd PZTan dopuszcza kandydata do dalszego etapu postępowania
kwalifikacyjnego:
• udziału w seminarium przygotowującym do egzaminu;
• egzaminu teoretycznego i praktycznego obejmującego:
–– teoretyczną znajomość przepisów PZTan (ART, STREET, TAŃCE PAR, ogólne zasady
systemów oceniania);
–– zasady etyki sędziowskiej;
––wybraną część specjalistyczną;
–– ogólne zasady organizacji turniejów (regulamin imprezy, prawa i obowiązki sędziego);
––wybrane i określone przez Zarząd PZTan dyscypliny wchodzące w skład posiadanej
specjalizacji (3 dyscypliny – egzamin pisemny). Zakres materiału określa Komisja
ds. Sędziów PZTan;
–– sędziowanie – materiały video.
Uzyskanie I kategorii sędziowskiej.
1. Przesłanie do Komisji ds Sędziów PZTan wniosku o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego
wraz z następującymi załącznikami:
• określenie swojej specjalizacji;
• CV artystyczne (uzupełniające);
• zaświadczenie o niekaralności;
• zgodę dotyczącą RODO;
• udokumentowanie praktyki sędziowskiej.
2. Po weryfikacji dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii1 Komisji ds. Sędziów PZTan
Komisji ds. Sędziów Zarząd PZTan dopuszcza kandydata do dalszego etapu postępowania
kwalifikacyjnego:
• udziału w seminarium przygotowującym do egzaminu;
• egzaminu teoretycznego i praktycznego obejmującego:
–– teoretyczną znajomość przepisów PZTan (ART, STREET, TAŃCE PAR, SHOW, szczegółowe zasady
systemów oceniania);
–– Skaiting System;
–– zasady etyki sędziowskiej;
–– zasady etyki sędziowskiej;
–– ogólne zasady organizacji turniejów ((regulamin imprezy, zgłoszenia uczestników,
znajomość przepisów RODO, obowiązki sędziego głównego, zasady ogłaszania wyników
rywalizacji, wpisy do książeczek startowych dokumentacja konkursu, stanowisko
skrutinera i jego współpraca z sędziami, rola prowadzącego turniej, propagowanie
wizualne i medialne konkursu);
––wybraną część specjalistyczną;
––wybrane i określone przez Zarząd PZTan dyscypliny wchodzące w skład posiadanej
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specjalizacji (minimum 3 dyscypliny – egzamin pisemny). Zakres materiału określa
Komisja d/s Sędziów PZTan;
–– sędziowanie – materiały video.
III. Terminy realizacji.
Egzaminy będą odbywały się raz w roku według następującego porządku:
• dostarczenie wniosku do Komisji ds Sędziów PZTan: do 30 kwietnia danego roku;
• opinia Komisji ds. Sędziów: do 15 maja danego roku;
• decyzja Zarządu PZTan dopuszczająca do egzaminu: do 31 maja danego roku;
• egzamin: pierwszy wtorek po zakończeniu roku szkolnego;
• zgłoszenie na egzamin po terminie wiąże się ze wzrostem opłaty 50% i jest możliwe
w wyjątkowych sytuacjach.
Koszty egzaminu określa cennik PZTan.
Uwaga: sędziowie I kategorii, którzy nie posiadają specjalizacji muszą zdać egzamin z wybranej
specjalizacji do końca 2019
IV. Zawieszenie i utrata praw sędziowskich.
Niniejsze ustalenia określają zasady zawieszania i utraty uprawnień sędziowskich.
Sędziów obowiązuje przestrzeganie przepisów i regulaminów PZTan.
Sędziów obowiązuje bezstronność, odpowiedzialność i uczciwość w wykonywaniu swojej
pracy.
W przypadku naruszenia przepisów PZTan, działania na szkodę PZTan, nieuczestniczenia
w szkoleniach sędziowskich lub podjęcia przy wykonywaniu obowiązków sędziowskich decyzji
sprzecznej z obowiązującymi przepisami Zarząd PZTan, po zasięgnięciu opinii Komisja ds. Sędziów
PZTan, może nałożyć na sędziego, w zależności od wagi przewinienia, następujące kary:
• ostrzeżenie;
• zawieszenie uprawnień sędziowskich na okres od 30 dni do 1 roku;
• pozbawienie uprawnień sędziego.
W terminie 14 dni od otrzymania decyzji o nałożeniu kary sędzia ma prawo odwołać się
pisemnie do Komisji Rewizyjnej PZTan (listem poleconym na adres siedziby PZTan) za pośrednictwem
Zarządu PZTan. Terminem 14 dni uważa się dzień nadania listu poleconego. Zarząd PZTan ma 14 dni
na rozpatrzenie odwołania od decyzji. W przypadku podtrzymania stanowiska Komisji ds. Sędziów
Zarząd PZTan przekazuje sprawę do Komisji Rewizyjnej. Decyzję o swoim stanowisku podejmuje
Komisja Rewizyjna w ciągu następnych 14 dni. Do czasu rozpatrzenia sprawy (termin 28 dni od daty
odbioru listu poleconego) przez Komisję Rewizyjną PZTan decyzja Zarządu PZTan pozostaje w mocy.
Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
V. Zasady typowania sędziów i skrutinerów na turnieje.
1. W skład komisji sędziowskiej i skrutacyjnej turnieju wchodzić mogą jedynie sędziowie
i skrutinerzy uprawnieni do pełnienia funkcji sędziego lub skrutinera w danym roku kalendarzowym.
2. Warunkiem umieszczenia na „Liście Sędziów” na dany rok kalendarzowy jest:
• Zaliczenie corocznego testu kompetencyjnego, wniesienie opłat za:
–– egzamin;
–– przedłużenie ważności posiadanych uprawnień sędziego (tzw. licencja sędziowska
na dany rok).
Z udziału w szkoleniu sędziowskich zwolnieni są sędziowie, którzy są delegowani przez
PZTan do pełnienia funkcji sędziowskich lub organizacyjnych w dniach szkolenia.
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3. Zarząd Polskiego Związku Tańca wyznacza termin i miejsce corocznego testu kompetencyjnego.
Usprawiedliwienie nieobecności nie zwalnia z obowiązku opłaty za egzaminy i szkolenie sędziowskie
w danym roku. Zarząd PZTan wyznacza dodatkowy termin i miejsce corocznego testu
kompetencyjnego.
4. W skład komisji sędziowskiej turnieju wchodzi następująca ilość sędziów:
––w Mistrzostwach Polski – min. 7 sędziów (+ skrutiner);
––w turniejach ogólnopolskich – min. 5 sędziów (+ skrutiner);
––w turniejach regionalnych – min. 3 sędziów (+ skrutiner).
5. Skład komisji sędziowskich turniejów ustala się wg następujących zasad:
• w Mistrzostwach Polski – skład sędziowski zatwierdza Zarząd PZTan / propozycja
wstępna Przewodniczący Komisji Merytorycznych / propozycja do głosowania – Prezes
Zarządu PZTan;
• w Turniejach Ogólnopolskich – min. 1 sędzia I kategorii, min. 1 sędzia II kategorii, min.
1 sędzia III kategorii + skrutiner;
• w Turniejach Regionalnych (klasy rekreacyjne) – min. 3 sędziów (+ skrutiner).
6. W przypadku braku możliwości uczestnictwa sędziego II kategorii można powołać sędziego I
kategorii. W przypadku braku możliwości uczestnictwa sędziego III kategorii można powołać sędziego
II kategorii lub sędziego I kategorii.
7. Sędzią Głównym komisji sędziowskiej powinien być zawsze sędzia z najwyższą kategorią
sędziowską w danej komisji. Funkcję sędziego głównego pełni sędzia IDO lub sędzia z I
kategorią, który zdał test kompetencyjny na Sędziego Głównego PZTan (od 2020 r.).
8. Wynagrodzenia dla Sędziów punktujących i skrutinera proponuje organizator turnieju
w treści zaproszenia na dany turniej. Wynagrodzenie sędziów kategorii I, II i III muszą być
jednakowe. Dopuszcza się wynagradzanie sędziów międzynarodowych na imprezach krajowych
według stawek międzynarodowych. Stawki wynagrodzeń sędziów krajowych nie
mogą być wyższe niż stawka sędziego międzynarodowego na danym turnieju.
9. Wynagrodzenie sędziego głównego wynosi 150% wynagrodzenia stawki sędziego punktowego.

str. 5

