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Дійсне Положення про Колегію суддів (далі – Положення) встановлює
порядок роботи спортивних суддів зі спортивного танцю, танцювальних видів
спорту критерії присвоєння і підтвердження суддівських категорій, порядок
проходження суддями теоретичної підготовки та складання кваліфікаційних
заліків, умови включення спортивних суддів до суддівської колегії змагань
(далі – СК), а так само права і обов'язки спортивних суддів Всеукраїнської
громадської організації «Спілка громадських об’єднань спортивного танцю
України» (далі – СГОСТУ).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Суддя СГОСТУ – фахівець в галузі бального, спортивного танцю,
танцювальних видів спорту, член СГОСТУ, який пройшов спеціальну
підготовку і отримав відповідну кваліфікаційну категорію за результатами
атестації після складання кваліфікаційних іспитів та уповноважений
забезпечувати дотримання Правил проведення спортивних змагань, Положень
(регламентів) про змагання, а також зобов’язаний забезпечувати достовірність
зафіксованих результатів.
1.2. Положення про Колегію суддів СГОСТУ розроблено на підставі
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. за №3808-ХІІ,
«Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям»,
затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України 16.07.2013р. №
31, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013р. за №
1312/23844, для обслуговування змагань зі спортивних танців.
1.3. У своїй роботі судді керуються Статутом та Положеннями СГОСТУ,
законами України, Правилами Міжнародних танцювальних організацій,
учасниками або членами яких є СГОСТУ. Очолює Колегію суддів Голова
Колегії суддів СГОСТУ, призначений з числа членів Ради СГОСТУ.
1.4. Суддям СГОСТУ дозволяється оцінювати всі змагання зі спортивного
танцю, танцювальних видів спорту, які відбуваються на території України,
відповідно до своєї категорії, незалежно від приналежності організаторів до
будь-якої з танцювальних організацій, що займається розвитком і
популяризацією спортивних танців і танцювальних видів спорту в Україні.

2. СТРУКТУРА КОЛЕГІЇ СУДДІВ.
Колегія суддів СГОСТУ складається з суддів трьох напрямків роботи:
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2.1. Головний суддя – особа, яка проходить обов’язкове щорічне навчання
на конгресі СГОСТУ для Головних суддів (Голів змагань) та складає тест для
Головних суддів, отримавши позитивний результат. Тест вважається
зарахованим за умови 70% - і більше правильних відповідей.
Головний суддя – член суддівської колегії змагань, суддя Національної
категорії СГОСТУ, рекомендований Колегією суддів СГОСТУ, спеціаліст зі
складу Головних суддів СГОСТУ, який повинен:
- володіти правилами проведення змагань;
- бути обізнаним знаннями вiдповiдних piшень Ради СГОСТУ;
- володіти правилами системи підрахунку результатів – СКЕЙТИНГ i
зобов‘язаний чітко контролювати коректність їх застосування.
2.2. Спортивний інспектор змагань – особа, яка проходить обов’язкове
щорічне навчання на конгресі СГОСТУ для Головних суддів, та складає тест з
«Переліку дозволених фігур» та «Правил спортивного костюму». Тест
вважається зарахованим за умови 70% - і більше правильних відповідей.
Спортивний інспектор – член суддівської колегії змагань, суддя
Національної категорії СГОСТУ, рекомендований Колегією суддів СГОСТУ,
спеціаліст зі складу Спортивних інспекторів СГОСТУ, який повинен:
- володіти правилами проведення змагань;
- бути експертом в актуальних «Правилах по костюмах» та «Правилах по
фігурам в класифікаційних категоріях»;
- володіти правилами системи підрахунку результатів – СКЕЙТИНГ i
зобов‘язаний чітко контролювати коректність їх застосування.
2.3. Спортивний суддя змагань, який оцінює виступ учасників-солістів,
спортивних танцювальних дуетів, команд, формейшен – особа, яка проходить
обов’язкове щорічне навчання на конгресі СГОСТУ для спортивних суддів, та
складає тест для суддів СГОСТУ. Тест вважається зарахованим за умови 70% - і
більше правильних відповідей.

3. КАТЕГОРІЇ СУДДІВ.
В СГОСТУ встановлені такі кваліфікаційні категорії спортивних суддів:
- спортивний суддя Національної категорії;
- спортивний суддя першої категорії;
- спортивний суддя другої категорії;
- спортивний суддя третьої категорії (юний спортивний суддя);
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3.1. Спортивні судді Національної категорії можуть мати Міжнародні
суддівські ліцензії Всесвітніх міжнародних організацій, що займаються
розвитком і популяризацією спортивних танців і танцювальних видів спорту.
Такі судді мають право обслуговувати змагання зі спортивного танцю всіх
рангів, що проводяться в Україні та за її межами.
3.2. Національна категорія. Спортивний суддя Національної категорії
має право обслуговувати будь-які змагання зі спортивного танцю, котрі
проводяться згідно календарю змагань СГОСТУ, інших Всеукраїнських
танцювальних організацій, а також тих змагань, що проводяться урядовими
установами, організаціями чи органами місцевого самоврядування, як то:
Чемпіонат України, Кубок України, чемпіонат області, чемпіонат міста та інші.
3.3. Перша категорія. Спортивний суддя першої категорії має право
обслуговувати змагання, котрі відбуваються згідно календарю змагань
СГОСТУ, інших Всеукраїнських танцювальних організацій. Спортивний суддя
першої категорії має право обслуговувати класифікаційні змагання СГОСТУ
рівню кваліфікації «F», «Е», «D», «С» клас і змагання відкритого класу
категорій «Ювенали», «Юніори», виключаючи чемпіонати, першості, Кубки
СГОСТУ та міжнародні змагання.
3.4. Друга категорія. Спортивний суддя другої категорії має право
обслуговувати змагання СГОСТУ, інших танцювальних організацій рівню
кваліфікації «F», «Е», «D» клас.
3.4. Третя категорія (юний спортивний суддя). Спортивний суддя
третьої категорії (юний спортивний суддя) має право обслуговувати змагання
СГОСТУ, інших танцювальних організацій рівню кваліфікації «F», «Е» клас.
3.5. Спортивний суддя – стажер має право обслуговувати атестаційні
змагання рівню кваліфікації «Дебют», «Школа», а також проходити стажування
під час змагань СГОСТУ всіх вікових категорій відкритого класу.

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ СУДДІВСЬКИХ КАТЕГОРІЙ.
4.1. Суддівська категорія «Спортивний суддя – стажер» - присвоюється
претенденту рішенням керівника відповідного відокремленого (обласного)
підрозділу СГОСТУ та в сукупності відповідає наступним кваліфікаційним
вимогам:
- вік якого не менш ніж 16 років;
- має освіту не нижче середньої;
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- прослухав лекції на Конгресі для суддів СГОСТУ в поточному
танцювальному сезоні;
- пройшов
співбесіду з керівником відокремленого (обласного)
територіального підрозділу або з відповідальною особою з певними
повноваженнями, наданими керівництвом відповідного підрозділу;
- має стаж роботи тренером не менше 1 року, або має клас спортивнотанцювальної майстерності не нижче рівню кваліфікації «В» клас;
- подав заяву та анкету.
«Спортивний суддя – стажер» не має права працювати суддею на
змаганні, в яких бере участь в якості спортсмена.
4.1. Суддівська категорія «Спортивний суддя третьої категорії
(Юний спортивний суддя)» присвоюється претенденту рішенням керівника
відповідного відокремленого (обласного) територіального підрозділу СГОСТУ
та в сукупності відповідає наступним кваліфікаційним вимогам:
- вік не молодше 18 років;
- має освіту не нижче середньої;
- прослухав лекції на Конгресі для суддів СГОСТУ в поточному
танцювальному сезоні;
- склав успішно Тест №11 відповідно вимог Порядку2;
- має стаж суддівства в якості спортивного судді–стажера не менше 1
року;
- пройшов
співбесіду з керівником відокремленого (обласного)
територіального підрозділу або з відповідальною особою з певними
повноваженнями, наданими керівництвом відповідного підрозділу;
- подав заяву та анкету.
Додаткові преференції на здобуття суддівської категорії:
- має стаж роботи тренером не менше 2 років, або має клас спортивнотанцювальної майстерності не нижче рівню кваліфікації «А» клас;
- на одному з міжнародних, рейтингових або класифікаційних змаганнях
СГОСТУ залучив 2-х спортсменів рівню кваліфікації «Е» клас, які увійшли в
першу третину від загальної кількості учасників даної категорії.
Спортивний суддя третьої категорії (юний спортивний суддя) не має
права працювати суддею на змаганнях, в яких бере участь в якості спортсмена.

Тест №1_Загальні теоретичні питання
Порядок проходження суддями теоретичної підготовки та складання кваліфікаційних
іспитів-тестів
1
2
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4.2. Суддівська категорія «Спортивний суддя другої категорії»
присвоюється претенденту Радою СГОСТУ на підставі рекомендації керівника
відповідного відокремленого (обласного) територіального підрозділу СГОСТУ
та в сукупності відповідає наступним кваліфікаційним вимогам:
- вік не молодше 21 року;
- має загальний суддівський стаж не менше ніж 3 роки;
- має категорію «Спортивний суддя третьої категорії (юний спортивний
суддя)» протягом 2-х календарних років і практику суддівства не менше 5-х
змагань СГОСТУ на рік;
- прослухав лекції на Конгресі для суддів СГОСТУ в поточному
танцювальному сезоні;
- склав успішно Тест №23 відповідно Порядку;
- подав заяву та анкету.
Додаткові преференції на здобуття суддівської категорії:
- підготував 2-х спортсменів рівню кваліфікації «Е» клас, згідно
протоколів змагань, тренуючи їх постійно з рівню кваліфікації «F» клас;
- на одному з міжнародних, рейтингових або класифікаційних змаганнях
СГОСТУ залучив 2-х спортсменів рівню кваліфікації «D» клас, які увійшли в
першу третину від загальної кількості учасників даної категорії;
- був фіналістом Чемпіонату України в категорії Молодь стандарт, латина
або 10 танців або фіналістом Чемпіонату України серед спортсменів аматорів
стандарт, латина;
- має спортивне звання – майстер спорту України, кандидат в майстри
спорту з танцювальних видів спорту;
- є діючим спортсменом-професіоналом.
4.3. Суддівська категорія «Спортивний суддя першої категорії»
присвоюється претенденту Радою СГОСТУ за поданням Колегії суддів
СГОСТУ на підставі рекомендації керівника відповідного відокремленого
(обласного) територіального підрозділу СГОСТУ та в сукупності відповідає
наступним кваліфікаційним вимогам:
- не є діючим спортсменом аматором, крім спортсменів професіоналів;
- має загальний суддівський стаж не менше ніж 6 років,
- вік не молодше 24 років;
- має другу суддівську категорію протягом 2-х календарних років і
практику суддівства не менше 8-и змагань СГОСТУ на рік;
- прослухав лекції на Конгресі для суддів СГОСТУ в поточному
танцювальному сезоні;
3

Тест №2_Фігури D-клас
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- склав успішно Тест №1 і Тест №2 відповідно Порядку;
- подав заяву та анкету.
Додаткові преференції на здобуття суддівської категорії:
- на одному з міжнародних, рейтингових або класифікаційних турнірів
СГОСТУ залучив 2-х спортсменів рівню кваліфікації «С» клас або спортсменів
рівню кваліфікації OPEN вікової категорії Ювенали або Юніори, які увійшли в
першу третину від загальної кількості учасників даної категорії;
- був фіналістом Чемпіонату України серед спортсменів аматорів
стандарт, латина або 10 танців;
- має спортивне звання – майстер спорту України, кандидат в майстри
спорту з танцювальних видів спорту;
- є діючим спортсменом-професіоналом протягом 2-х років;
- вища профільна освіта у галузі танцювальних видів спорту (спортивні
танці, танцювальний спорт, бальна хореографія, тощо).
4.4. Суддівська категорія «Спортивний суддя Національної категорії»
присвоюється претенденту Радою СГОСТУ за поданням Колегії суддів
СГОСТУ на підставі рекомендації керівника відповідного відокремленого
(обласного) територіального підрозділу СГОСТУ та в сукупності відповідає
наступним кваліфікаційним вимогам:
- має загальний суддівський стаж не менше ніж 10 років,
- вік не молодше 28 років;
- має першу суддівську категорію протягом 3-х календарних років і
практику суддівства не менше 10-ти змагань СГОСТУ на рік;
- має досвід суддівства офіційних заходів;
- прослухав лекції на Конгресі для суддів СГОСТУ в поточному
танцювальному сезоні;
- склав успішно Тест №1 і Тест №2 відповідно Порядку;
- подав заяву та анкету.
Додаткові преференції на здобуття суддівської категорії:
- прочитав лекцію на одному з Конгресів суддів СГОСТУ або на одному
з семінарів для молодих суддів;
- має досвід роботи в якості Головного судді або спортивного інспектора;
- на одному з міжнародних, рейтингових або класифікаційних турнірів
СГОСТУ залучив 2-х спортсменів рівню кваліфікації «В» клас або спортсменів
рівню кваліфікації OPEN вікової категорії Юніори або Молодь, які увійшли в
першу третину від загальної кількості учасників даної категорії;
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- був фіналістом Чемпіонату України категорія дорослі стандарт, латина
або 10 танців або учасником Кубку Європи або Світу, Чемпіонату Європи або
Світу змагань Всесвітніх організацій танцювальних видів спорту;
- має спортивне звання – майстер спорту України, майстер спорту
Міжнародного класу з танцювальних видів спорту;
- вища профільна освіта у галузі танцювальних видів спорту (спортивні
танці, танцювальний спорт, бальна хореографія, тощо).
Танцюристи категорії «Професіонали», можуть отримати Національну
категорію послідовно після отримання другої категорії.
4.5. Порядок присвоєння чергової категорії судді.
4.5.1. Кожна чергова категорія судді може присвоюватись тільки за умови
підтвердження попередньої, та регулюється Положенням про Колегію суддів
СГОСТУ.
Виключення складають спортсмени категорії «Професіонали», які
можуть від початку отримати кваліфікаційну категорію «Спортивний суддя
першої категорії».
4.5.2. Категорія судді вважається підтвердженою, якщо суддя на протязі
року до наступної переатестації прийняв участь в роботі суддівських колегій не
менше трьох календарних змагань – згідно своєї найвищої категорії і не
порушив дійсного Положення. Підтвердження відбувається на основі
протоколів змагань та рекомендації, поданої керівником відповідного
відокремленого (обласного) територіального підрозділу СГОСТУ і
здійснюється Радою СГОСТУ.
4.5.3. Суддя вважається таким, що не підтвердив категорію судді, якщо:
- не виконав грошові зобов’язання із сплати річних внесків;
- порушив Правила, регламент чи Положення проведення змагань,
- допустив порушення Кодексу поведінки та суддівської етики;
- отримав висновок Колегії суддів щодо зупинення суддівської діяльності;
- отримав від Головного судді змагань рішення про відсторонення від
суддівства, яке в подальшому буде визнано правомірним за результатами
розгляду Колегією суддів.
4.5.4. Кваліфікаційні категорії спортивних суддів: "Спортивний суддя
другої категорії", "Спортивний суддя першої категорії" та "Спортивний суддя
Національної категорії" присвоюються послідовно за виключенням спортсменів
категорії «Професіонали».
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4.5.5. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного
судді порушується шляхом подання фізичною особою до територіального
(обласного) відокремленого підрозділу заяви встановленого зразку (додаток 1).
4.5.6. До заяви додаються:
- копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України;
- виписка з картки обліку спортивної суддівської діяльності заявника, що
містить дані про виконання відповідної кваліфікаційної категорії спортивного
судді;
- дві фотокартки (розміром 3х4 см).
4.5.7. Заява та документи розглядаються Колегією суддів, яка за
результатами атестації направляє подання Раді СГОСТУ протягом 30
календарних днів з дня їх надходження.
4.5.8. Особа, документи якої розглядаються на засіданні керівного органу,
може бути присутньою на її засіданні.
4.5.9. За результатами розгляду поданих документів, Рада СГОСТУ
приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії
спортивного судді або про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії
спортивного судді у разі невідповідності вимогам, визначеним у цьому
Положенні, про що заявникові повідомляється у 10-денний строк з дня
прийняття такого рішення.
4.5.10. У разі присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії
спортивного судді СГОСТУ протягом 30 календарних днів вносить інформацію
до електронного реєстру-каталогу суддів СГОСТУ та видає посвідчення
спортивного судді встановленого зразка (додаток 2).
4.5.11. Спортивні судді зобов’язані раз на чотири роки проходити курси
підвищення кваліфікації у порядку, визначеному положеннями СГОСТУ.
4.5.12. Спортивний суддя позбавляється кваліфікаційної категорії
спортивного судді у разі виявлення недостовірної інформації, яка подавалась
для присвоєння кваліфікаційної категорії, або у разі порушення правил
суддівства змагань.
4.5.13. У разі втрати або пошкодження посвідчення спортивного судді
видається дублікат. Спортивні федерації ведуть облік виданих посвідчень.
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4.5.14. Рішення про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії
спортивного судді або позбавлення кваліфікаційної категорії спортивного судді
може буде оскаржене до суду.

5. УМОВИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СУДДІВСЬКИХ КАТЕГОРІЙ.
5.1. Для підтвердження категорії «Спортивний суддя третьої категорії
(Юний спортивний суддя)» необхідно:
- обов’язково відвідати 1 раз на рік Конгрес суддів СГОСТУ;
- категорія підтверджується 1 раз у 2 роки.
- мати досвід суддівської практики в складі СК в якості спортивного судді
не менше ніж на 10-ти змаганнях, але не менше 4-х змагань статусу:
 обласні та міські змагання;
 чемпіонати або першості міста та області.
5.2. Для підтвердження категорії «Спортивний суддя другої категорії»
необхідно:
- обов’язково відвідати 1 раз на рік Конгрес суддів СГОСТУ;
- обов’язково здати суддівський тест – 1 раз на 2 роки;
- категорія підтверджується 1 раз у 2 роки.
- мати досвід суддівської практики в складі СК в якості спортивного судді
не менше ніж на 10-ти змаганнях, але не менше 4-х змагань статусу:
 Всеукраїнські змагання календаря СГОСТУ;
 Чемпіонат або кубок області та регіону.
5.3. Для підтвердження категорії «Спортивний суддя першої категорії»
необхідно:
- протягом кожного року брати участь не менше ніж у 4-х змаганнях
обласного та міського рівню;
- прочитати лекцію з підготовки суддів попередньої суддівської категорії
– 1 раз у 4 роки;
- обов’язково відвідати Конгрес суддів СГОСТУ один раз на рік;
- мати досвід суддівської практики в складі СК в якості спортивного судді
не менше ніж на 6-ти змаганнях статусу:
 Міжнародні та Всеукраїнські змагання календаря СГОСТУ;
 Чемпіонат або Кубок України до категорії Молодь включно;
 змагання, які мають право присвоювати спортивні розряди та звання.
5.4. Для підтвердження категорії «Спортивний суддя Національної
категорії» необхідно:

12
- протягом кожного року брати участь не менше ніж у 4-х змаганнях
регіонального рівню;
- прочитати лекцію з підготовки суддів попередньої суддівської категорії
– 1 раз у 4 роки;
- обов’язково відвідати Конгрес суддів СГОСТУ один раз на рік;
- мати досвід суддівської практики в складі СК в якості спортивного судді
не менше ніж на 6-ти змаганнях статусу:
 Міжнародні та Всеукраїнські змагання календаря СГОСТУ;
 чемпіонат або Кубок України усіх категорій;
 змагання, які мають право присвоювати спортивні розряди та звання.
5.5. Судді з інших танцювальних організацій, які мають бажання стати
суддями СГОСТУ повинні підтвердити свою кваліфікацію, пройти співбесіду
на засіданні Колегії суддів СГОСТУ та написати заяву.

6. КОНГРЕС – АТЕСТАЦІЯ СУДДІВ СГОСТУ.
6.1. Головні судді зобов’язані відвідувати конгрес-атестацію суддів
СГОСТУ. Термін дії ліцензії Головного судді СГОСТУ – один рік з дати
проходження конгресу до дати проведення конгресу в наступному році. Якщо
Головний суддя не пройшов конгрес його ліцензія зупиняється до проходження
наступного конгресу. Виключення з цього правила можуть бути тільки за
рішенням Ради СГОСТУ.
6.2. Спортивні судді зобов’язані відвідувати конгрес-атестацію суддів
СГОСТУ. Термін дії ліцензії спортивного судді СГОСТУ – один рік з дати
проходження конгресу до дати проведення конгресу в наступному році. Якщо
спортивний суддя не пройшов конгрес його ліцензія зупиняється до
проходження наступного конгресу. Виключення з цього правила можуть бути
тільки за рішенням Ради СГОСТУ.
6.3. Судді СГОСТУ всіх категорій, які вчасно не виконали вищевказані
умови виключаються зі списку суддів СГОСТУ. Відновлення в списках
можливо за умови рішення Ради СГОСТУ.

7. НАВЧАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ СУДДІВ.
7.1. Надання учбових матеріалів (друкованих, відео уроків) покласти на
Колегію суддів СГОСТУ. Особливу увагу приділяти навчанню юних суддів.
Розробити друковані та відео уроки для складання тестів окремо по рівням.
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7.2. Тести для категорій суддів повинні містити питання виключно по тим
фігурам, які є в переліку дозволенних в класах, які буде судити претендент. А
також питання загальної теорії, та питання суддівської етики.

8. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ СУДДІВ
8.1. Головний суддя зобов'язаний:
8.1.1. Відповідати за проведення змагань відповідно до діючих
правил і положенням СГОСТУ під час проведення змагань.
8.1.2. Контролювати / формувати склад суддівської колегії
(відповідно до діючих правил). У разі відсутності одного з суддів до
початку змагань, знайти йому заміну.
8.1.3. Стежити за дотриманням і контролює виконання положення
кодексу суддівської етики СГОСТУ, положень Правил костюму суддів на
денне, вечірнє відділення і офіційну частину.
8.1.4. Проводити інструктаж технічних служб перед початком
змагань.
8.1.5. Проводити
відділенням.

нараду суддівської колегії перед

кожним

8.1.6. Знати правила системи підрахунку результатів «СКЕЙТИНГ».
8.1.7. Приймати рішення про кількість турів, заходів, пар у заходах,
кількість пар в наступному турі і фіналі.
8.1.8. Керувати спортивною частиною змагань.
- контролювати темп i тpивалiсть звучання фонограми музичного
супроводу;
- стежити за роботою суддів при учасниках, судді–
інформатора/ведучого;
- контролювати роботу суддівської колегії та лічильної комісії;
- приймати протести в письмовому вигляді і виносить по них
рішення, у випадку необхідності, консультуючись із суддями.
- у пеpеpвах контpолювати пpавильнiсть пiдpахунку лiчильною
комiсiєю “хpестiв”, коректність застосування пpавил системи СКЕЙТИНГ
в фiналi, пpиймати piшення пpо кiлькiсть учасникiв наступного туpу, в
випадку piвностi очок серед учасникiв завеpшальної частини таблицi в
попеpедньому туpi.
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- пiд час всiх змагань контpолювати, щоб iнфоpмацiя пpо склад
заходiв i про pезультати попеpеднього туpу для споpтсменiв вивiшувалася
своєчасно i в доступному мiсцi.
- забезпечити, щоб суддi у пеpеpвах знаходились тiльки в кiмнатi
для суддiв, де не повинно бути нiкого, кpiм обслуговуючого пеpсоналу.
8.1.9. У разі дискваліфікації Головний суддя за поданням
Спортивного інспектора зобов’язаний анулювати оцінки всіх суддів
танцювальному дуету за танець, в якому було допущено порушення.
Якщо порушення відбулося у єдиному турі - у фіналі - присудити
танцювальному дуету останнє місце за танець, в якому було допущено
порушення.
8.1.10. Головний Суддя змагань оголошує iнфоpмацiю про
результати тільки тих танцювальних дуетів, які не пpойшли в наступний
туp. Оголошення iнфоpмацiї про результати танцювальних дуетів, котрі
пpодовжують змагання – недопустиме.
8.1.11. Головний Суддя змагань підписує підсумковий протокол
змагань i результати танцювальних дуетів у квалiфiкацiйних книжках.
8.1.12. Представляє до Колегії суддів СГОСТУ звіт Головного судді
щодо роботи суддівської колегії протягом тижня після завершення
змагань разом з протоколами.
8.2. Головний суддя має право:
8.2.1. Не допускати до змагань пару, вік яких, клас або костюм, не
відповідає вимогам правил СГОСТУ.
8.2.2. Зняти з змагань / дискваліфікувати спортсмена, який допустив
вчинок несумісний з етичними нормами, а також спортсмена, який
порушив правила обмеження фiгуp для виконавцiв даного класу або
Правила костюму.
8.2.3. Зупинити змагання або влаштувати перерву за обставин, що
заважають нормальному ходу змагань або виконання правил і положень
СГОСТУ.
8.3. Головний суддя не має права:
8.3.2. Вимагати від судді змінити їх оцiнку виступу спортивних
танцювальних дуетів.
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8.3.3. Змінити умови проведення змагань, встановлених правилами
та положеннями СГОСТУ.
8.4. Обов’язки Спортивного інспектора:
8.4.1. Завчасно з‘явитися на мiсце пpоведення змагань i pазом з
оpганiзатоpом пеpевipити готовнiсть всiх служб до пpоведення змагань і
внести необхiднi коpективи.
8.4.2.
Pазом
з оpганiзатоpом
оглянути танцмайданчик,
пpоконтpолювати його pозмipи i якiсть покpиття, його безпечнiсть для
споpтсменiв.
8.4.3. Pазом з оpганiзатоpом пpоконтpолювати готовнiсть
pеєстpацiйної гpупи до pоботи, пpавильнiсть pеєстpацiйних бланкiв i
наявнiсть в них необхiдних гpаф: пpiзвище та iм‘я, piк наpодження, мiсто,
назва спортивно-танцювального клубу.
8.4.4. Pазом з оpганiзатоpом пеpеконатися у готовностi лiчильної
комiсiї або комп‘ютеpної гpупи, ознайомитися з фоpмами вихiдних
документів комп‘ютеpа, планшетами для суддівства, складом заходiв (не
бiльш нiж 12 паp у заходi), кiлькiстю заходiв у попеpеднiх туpах;
пеpеконатися у тому, що вимоги пpо pотацiю паp в кожному заходi
кожного туpу, кpiм фiналу, будуть виконуватися; переконатись, що
лічильна комiсiя та комп‘ютеpна гpупа надiйно iзольованi вiд доступу
глядачiв, тpенеpiв та iнших стоpоннiх осіб.
8.4.5. Отpимати вiд оpганiзатоpа та вивчити сценаpний план змагань
з хpонометpажем туpiв i пеpеpв.
8.4.6. Pазом з оpганiзатоpом ознайомитися з освітленням і
музичним обладненням танцмайданчика, пеpеконатися, що воно
забезпечує ноpмальну pоботу суддів та однаковi умови для споpтсменiв у
ходi змагань.
8.4.7. Pазом з оpганiзатоpом оглянути роздягальні для споpтсменiв,
пеpеконатися в їх задовiльному станi.
8.4.8. Pазом iз оpганiзатоpом оглянути кiмнату суддiв,
пеpеконатися, що для почесних гостей та iнших запpошених видiлене
окpеме пpимiщення.
8.4.9. Бути пpисутнiм під час проби паркету, скоpистатися
можливiстю пpослухати фоногpами музикального супpоводу, які будуть
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звучати пiд час змагання, ознайомитись з готовнiстю звукоpежисеpського
пульту звукоопеpатоpа
до pоботи, переконатись у наявностi або
вiдсутностi сканеpа, який дає можливiсть змiнювати темпи.
8.4.10. Бути пpисутнiм на pепетицiї усiх команд фоpмейшн,
пpоконтpолювати усi композицiї на їх вiдповiднiсть міжнародним
Правилам, у випадку поpушення звеpнути увагу тpенеpа i вимагати їх
усунення до початку змагань, дисквалiфiкувати команду фоpмейшн,
котра не вpахує зауважень та повтоpить цi поpушення пpавил на
змаганнях.
8.4.11. Пеpед самим початком змагань оглянути всi танцювальни
дуети, пеpеконатися, що костюми вiдповiдають вмогам цих Пpавил, у
випадку виявлення поpушень вимагати вiд споpтсмена пpивести свiй
костюм у вiдповiднiсть до пpавил.
8.4.12. Пiд час змагань постiйно знаходитись безпосеpедньо бiля
танцювального майданчика, перед початком музичного супpоводу у
кожному заходi пеpеконатися, що всi заявленi паpи знаходяться на
танцмайданчику.
8.4.13. На змаганнях сеpед команд фоpмейшн пеpеконатися у
пpавильностi вибоpу оpганiзатоpом мiсць для суддiв.
8.4.14. Pазом з оpганiзатоpом забезпечити пpипинення неетичної
поведінки на змаганнях споpтсменiв, тpенеpiв, глядачiв, суддiв, самому
бездоганно дотpимуватися етичних ноpм гpомадської поведiнки.
8.4.15. Забов’язаний підготувати та надати для підпису Головному
судді звіт щодо дискваліфікацій та зауважень протягом змагань.
На всіх змаганнях костюми змагань спортсменів повинні відповідати
вимогам Правил костюму СГОСТУ та інших міжнародних організацій. У
випадку, якщо костюми спортсмена не відповідають вимогам, Головний суддя
або Спортивний інспектор повинен зробити усне зауваження. Якщо спортсмен
у наступному колі змагань не привела (-ів) свої костюми у відповідність до
діючих вимог, то Головний суддя може прийняти рішення щодо дискваліфікації
спортсмена зі змагань.
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8.5. Обов'язки судді змагань.
8.5.1. Суддя зобов’язаний чесно, об'єктивно і неупереджено
оцінювати виступи спортсменів, команд, порівнюючи їх з виступом
інших спортсменів, команд.
8.5.2. На оцінку судді не повинні впливати результати попередніх
змагань, приналежність до певної організації, рейтинг, точка зору
присутніх на змаганнях особистостей.
8.5.3. Вчасно (не менше ніж за 60 хв.) з'явитися в місце проведення
змагань, маючи при собі відповідний костюм.
8.5.4. Суддя, який вчасно не з'явився, не допускається до роботи в
цьому відділенні, повинен подати до президії пояснення в письмовому
вигляді.
8.5.5. На протязі відділення, в якому працює суддя, знаходитись в
залі в відведеному місці для суддів. Залишити суддівську зону можна
тільки на певний час з дозволу Головного судді змагань. В перервах між
відділеннями – в суддівській кімнаті.
8.5.6. У перервах між заходами і турами інформувати Головного
суддю про помічені ним порушення правил.
8.6. Суддя не має права:
8.6.1. Використовувати реєстраційний список, протоколи
попередніх турів при оцінюванні виступів спортсменів, команд.
8.6.2. Перед початком змагань, в перервах вступати в обговорення з
тренерами, суддями, спортсменами, глядачами, організаторами,
офіційними особами федерації своїх оцінок і оцінок інших суддів.
8.6.3. Намагатися з'ясувати думку зазначених осіб про виступ
спортсменів.
8.6.4. Перебуваючи на спортивному майданчику під час оцінювання
виступу, розмовляти з глядачами, суддями.
8.6.5. Зовні реагувати на виступ спортсменів або роботу інших
суддів.
8.6.6. Залишати місце суддівства або припиняти суддівство без
дозволу Головного судді.
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8.6.7. Порушувати норми громадського порядку або етичні норми
під час змагань, включаючи перерви і прийом їжі.
8.6.8. Оцінювати змагання, які не відповідають його категорії.
8.6.9. Порушувати положення та інших нормативних документів,
що відносяться до проведення змагання.
8.7. Суддя має право:
8.7.1. Вимагати від організатора і Головного судді захисту своєї
честі та гідності.
8.7.2. Вимагати у Головного судді призупинити змагання для
усунення виявлених порушень правил проведення змагань.
8.7.3. Оскаржити в Раді СГОСТУ рішення/дії головного судді і/або
організатора, коли це стосується його самого, або спортсменів, які він
вважає неправомірними.
8.7.4. На оплату своєї пpацi.
8.8. Поєднання суддівських посад на змаганнях:
8.8.1. Поєднання статусу організатора змагань. Поєднання
статусу організатора змагання з будь-якої з суддівських посад
забороняється.
8.8.2. Поєднання посади Головного судді (ГС):
- ГС може суміщати свою посаду з посадою Спортивного
інспектора;
- ГС може суміщати свою посаду з посадою спортивного судді в
разі несподіваної хвороби одного із суддів;
- ГС може суміщати свою посаду з посадою спортивного судді в
разі невідповідності судді з категорією спортсменів, які виступають, а
також в разі недостатньої кількості суддів вищих категорій.
8.8.3. Поєднання посади Спортивного інспектора (СІ):
- СІ заміщає Головного суддю за його розпорядженням;
- СІ може суміщати свою посаду з посадою спортивного
коментатора / ведучого та музичного оператора;
- СІ може суміщати свою посаду з посадою спортивного судді в разі
несподіваної хвороби одного із суддів;
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- СІ може суміщати свою посаду з посадою лінійного судді в разі
невідповідності судді з категорією виступають спортсменів, а також в разі
недостатньої кількості суддів вищих категорій.
8.8.4. Поєднання посади спортивного судді. Спортивний суддя не
може суміщати свою посаду з будь-якою іншою посадою.
8.9. Спортивні судді призначаються на суддівські посади офіційних
змагань відповідно за своїми суддівськими категоріями (третьої (Юний
спортивний суддя), другої, першої, Національної).

9. ЗАХОДИ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ.
9.1. За суб'єктивне суддівство або непрофесійну поведінку, порушення
кодексу суддівської етики судді робитися зауваження в усній формі.
9.2. За недостатню компетентність, суб'єктивне суддівство або
непрофесійне суддівство, порушення кодексу суддівської етики судді робиться
попередження в усній формі. Виноситься після зробленого зауваження.
Заноситься Головним суддею в протокол.
9.3. За недостатню компетентність, суб'єктивне суддівство або
непрофесійне суддівство, порушення кодексу суддівської етики суддя, після
зробленого попередження, може бути відсторонений від суддівства на даному
змаганні. Відсторонення проводиться Головним суддею і записується в
протокол змагання.
9.4. За грубе порушення кодексу суддівської етики, грубе порушення
правил змагань, незадовільне або суб'єктивне суддівство суддя може бути
дискваліфікований на певний термін.
9.5. Рішення про винесення дискваліфікації для спортивних суддів всіх
категорій з встановленням терміну її дії приймаються Радою СГОСТУ за
поданням Колегії суддів СГОСТУ згідно протоколу змагань і звіту Головного
судді.
9.6. Рішення про дискваліфікацію, прийняте Міжнародною спортивною
організацією,
поширюється
на
діяльність спортивного судді на
загальноукраїнському рівні при його підтвердженні рішенням Ради СГОСТУ.
9.7. При зниженні кваліфікаційної категорії, вона може бути присвоєна
знову в порядку, встановленому цим Положенням, починаючи з другої
кваліфікаційної категорії.
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9.8. Якщо спортивний суддя був дискваліфікований на термін більше
одного року, то після закінчення терміну дискваліфікації він може бути
допущений до спортивного суддівства змагань тільки після проходження
атестації.
9.9. Інформація про позбавлення, зниження кваліфікаційної категорії
спортивним суддям, а так само про дискваліфікацію заноситься до реєстру
обліку спортивної суддівської діяльності.

10. КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ СУДДІВ.
10.1. Контроль за роботою суддів покласти на Колегію суддів СГОСТУ.
10.2. Зобов’язати Головних судів змагань надавати до Колегії суддів
СГОСТУ звіти про роботу суддів на змаганнях, з прізвищами суддів,
порушників правил суддівства та суддівської етики, або про відсутність таких.
10.3. Зобов’язати Головних суддів залучати до суддівства рівню
кваліфікації «F» клас претендентів на отримання категорії «Юний спортивний
суддя» в якості стажування, з обов’язковим письмовим аналізом їх роботи.
Висновки роботи передавати до Колегії суддів СГОСТУ.
10.3. На підставі звітів про роботу суддів від Головних суддів змагань
суддівський комітет формує подання на підвищення або пониження
суддівських категорій, яке виноситься на розгляд Ради СГОСТУ.
10.3.1. Підставою для пониження суддівської категорії може бути
неодноразове порушення суддею правил суддівства та суддівської етики.
10.3.2. На підставі звітів Головних суддів Колегія суддів СГОСТУ
відстежує роботу юних суддів.

11. ОБЛІК СПОРТИВНОЇ СУДДІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
11.1. Облік спортивної суддівської діяльності спортивних суддів
здійснюється Колегією суддів СГОСТУ.
11.2. Реєстр обліку спортивної суддівської діяльності оформляється
Колегією суддів СГОСТУ, яка здійснює облік спортивної суддівської
діяльності кандидата на присвоєння кваліфікаційної категорії.
11.3. Колегія суддів СГОСТУ вносять записи в реєстр обліку спортивної
суддівської діяльності.
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11.4. При зміні місця проживання спортивному судді рекомендується
представляти суддівську книжку та інформувати Колегію суддів щодо внесення
змін до реєстру обліку спортивної суддівської діяльності за новим місцем
проживання.
11.5. У разі втрати суддівської книжки, Колегія суддів СГОСТУ видає
дублікат на підставі заяви особи, яка втратила документ. У заяві повинні бути
вказані обставини втрати документа.
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внесеними рішенням Президії ВФТС від 14.10.2014р.). Затверджено
рішенням Президії ВФТС від 09.01.2016р.
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12. Положення про колегію суддів ВФТС. Затверджено рішенням Президії
ВФТС від 22.11.2011р.
13. Правила аттестации спортивных судей Союза танцевального спорта России.
Утверждено Решением Президиума
Общероссийской общественной
спортивной организации «Союз танцевального спорта России» от «01»
октября 2012 года
14. Правила одягу суддів і посадових осіб. Затверджено рішенням Президії
ВФТС від 02.04.2014р.
15. СОО «Беларусский республиканский танцевальный союз. Положение о
Коллегии судей по спортивным бальным танцам. Утверждено Президиумом
СОО «БРТС» 04.05.2016. Изменено Президиумом СОО «БРТС» 05.12.2018.
16. Федерация танцевального спорта России. Положение о Коллегии
спортивных судей ФТСР. Обновленная редакция. Утверждена Президиум
ФТСР 29 июня 2007 года (с изменениями от 25.12.07, выделены
подчеркиванием, c изменениями от 17.03.2008, выделены курсивом, c
изменениями от 26 июня 2008, выделены жирным шрифтом, с изменениями
от 24 октября 2008, выделены жирным шрифтом с подчеркиванием, с
изменениями от 26 декабря 2008, выделены жирным курсивом, с
изменениями от22 июня 2011 года, выделены красным шрифтом)
17. Федерация танцевального спорта России. Правила аттестации спортивных
судей ФТСР. Обновленная редакция. Утверджена Президиумом ФТСР от 23
июня 2010 года
18. Федерация танцевального спорта Украины. Кодекс и этические нормы
поведения судей ФТСУ (с изменениями от 12.08.2011 г.)

