Правила проведення змагань зі спортивних танців
Суддівська колегія змагань
СПОРТИВНИЙ ІНСПЕКТОР ЗМАГАНЬ
Положення, інструкція практичної роботи, додатки, посилання.
Зміст
1. Термінологія
2. Положення про Спортивному Інспектора (далі СІ)
3. Інструкція роботи СІ
4. Додатки

Глава 1. Термінологія
1.1.Спортивний Інспектор, далі СІ (синоніми: спортивний комісар, комісар змагання)
Член суддівської колегії змагання. Суддя вищої категорії всеукраїнської танцювальної
організації. Рекомендований Спеціаліст зі складу Департаменту Спортивних Інспекторів
України. Експерт в актуальних «Правил костюмів» та «Правил фігур в класифікаційних
категоріях».
1.2. Зауваження. Дія СІ, зроблене в усній формі тренеру або представнику пар (-и), в разі
візуального фіксування порушень «Правил костюмів» та / або «Правил фігур для
класифікаційних категорій», виявлених ДО ПОЧАТКУ змагань, на розминці, перед
відділенням, близько паркету.
Зауваження має вказувати на порушення і містити рекомендацію усунути дане
порушення до початку змагання (відділення, першого туру), де пара бере участь.
Відповідальність за приведення до регламенту і Правил в такому випадку залишається
на тренері або представнику пар (-и)
1.3.Попередження. Дія СІ, зроблене в усній формі тренеру або представнику пар (-и), в
разі візуального фіксування порушень «Правил костюмів» та / або «Правил фігур для
класифікаційних категорій», виявлених ПІД ЧАС ЗМАГАННЯ відразу після закінчення
РАУНДУ (відбіркового туру) де пара бере участь.
Попередження повинне вказувати на порушення і містити вимогу усунути дане
порушення ДО ПОЧАТКУ НАСТУПНОГО РАУНДУ (відбіркового туру) змагання
(відділення), де пара бере участь.
Попередження має силу з моменту оголошення суддею-інформатором (провідним)
номерів пар, тренери або представники яких повинні підійти до СІ. У разі неявки,
відповідальність за санкції залишається на тренері або представника пар (-и).
1.4. Дискваліфікація. Дія СІ, яка зроблена в письмовій формі, погоджена з Головним
Суддею і передана до Рахункової Комісію змагання.
Дискваліфікація застосовується в разі візуального фіксування ПОВТОРНОГО
ПОРУШЕННЯ (-ий) «Правил костюмів» та / або «Правил фігур для класифікаційних
категорій», виявлених ПІД ЧАС ЗМАГАННЯ з декількома турами, відразу після
закінчення НАСТУПНОГО РАУНДУ (відбіркового туру) де пара бере участь .

Дискваліфікація так само застосовується в разі, якщо категорія починає свої змагання
відразу З ФІНАЛУ.
Остаточне рішення щодо дискваліфікації, ініційованих Спортивним Інспектором, приймає
Головний суддя змагання
Попередження або Дискваліфікація так само можуть ініціюватися Спортивним
Інспектором по відношенню до всіх офіційних осіб і служб змагань, суддівського складу,
тренерського складу, пар і їх представників у випадках порушення спортивної, моральної і
етичної етики, Правил fair-play, а так же випадках, здатних завдати шкоду або збиток
здоров'ю учасників змагання. Остаточне рішення за даними санкцій, ініційованих
Спортивним Інспектором, приймає Головний суддя змагання.
Санкції і регламент процедури, що випливають з усіх дій СІ, описані в Додатку 4.1. про
«санкції до порушників« Правил костюмів» та / або« Правил фігур для класифікаційних
категорій »»
Глава 2. Положення про Спортивного Інспектора (СІ)
2.1.Спортивний інспектор повинен бути суддею Вищої категорії всеукраїнської
танцювальної організації, з діючою ліцензією на поточний календарний рік.
2.2.СІ повинен входити до складу Департаменту Спортивних Інспекторів України (ДСІ)
або мати рекомендацію від члена ДСІ.
2.3. СІ зобов'язаний знати «Правила проведення змагань»
2.4. СІ зобов'язаний знати актуальні «Правила фігур для класифікаційних категорій»
2.5. СІ зобов'язаний знати актуальні «Правила костюмів»
2.6. СІ повинен мати в своєму розпорядженні доступ до друкованих або електронних
Положень і Правил, необхідних для виконання своїх обов'язків
2.7. Спортивний Інспектор стежить за дотриманням регламенту і Правил проведення
змагання
2.8. При порушенні регламенту і Правил змагань, СІ, поряд з Головним Суддею, бере
безпосередню участь у їх вирішенні, шляхом зауважень, попереджень або дискваліфікації,
згідно з Інструкцією роботи Спортивного Інспектора
2.9. СІ може поєднувати роботу судді-інформатора, якщо це не заважає виконанню
прямих своїх обов'язків.
2.10. При відсутності Головного Судді на конкурсній майданчику, тимчасово виконувати
обов'язки і функції Головного Судді.
2.11. Спортивний Інспектор може бути задіяний в якості судді для оцінювання пар, якщо
це не заважає виконанню прямих своїх обов'язків.
2.12. У разі недієздатності або порушень Інструкції роботи, Спортивний Інспектор може

бути відсторонений від виконання своїх обов'язків Головним Суддею змагань
Глава 3.Інструкція роботи Спортивного інспектора (СІ)
Розділ 3.1. До початку змагань:
а) прийти на своє робоче місце за 60 хвилин до початку розминки
б) провести огляд танцювального майданчика і приміщень усіх служб змагання на
відповідність вимог змагання,
в) перевірити відповідність світлового та музичного обладнання вимогам змагання
г) перевірити готовність мандатної і лічильної комісій до своїх функціональних обов'язків
д) моніторити реєстрацію пар на змаганні. При необхідності і доцільності СІ має право В
БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ ЗМАГАННЯ вимагати перевірки відповідності класу і віку
танцюристів для участі в заявленій категорії і класі. У разі виявлення некоректності, СІ
може дискваліфікувати пару або рекомендувати їй взяти участь в даному змаганні
відповідного віку і класу, якщо це технічно можливо, з внесенням різниці стартового
внеску при необхідності.
е) провести відповідно до регламенту розминку (пробу паркету) учасників змагання,
ж) візуально виявити явні порушення «Правил костюмів» та / або «Правил фігур для
класифікаційних категорій» серед пар і зробити зауваження. Дії пари повинні бути згідно
з Додатком 4.1. (А)
з) ознайомитися з документацією змагання і підготуватися до початку змагання
У разі порушень норм, вимог і регламенту змагання, негайно повідомити про це
Головного Суддю і організатора турніру.
Розділ 3.2. Під час змагання:
a) перебувати на своєму робочому місці протягом усього часу змагання
б) строго дотримуватися регламенту, правил змагання,
в) відповідати за порядок виходу / догляду пар на / з майданчика
г) проконтролювати число пар в заходах до початку кожного танцю
д) відстежувати дотримання «Правил костюмів» та «Правил фігур для класифікаційних
категорій»
е) протоколювати всі порушення
ж) у випадках виявлення порушень діяти згідно з Інструкцією (пункти 3.2.01. і 3.2.02.)
пункт 3.2.01. Якщо змагання починається з відбіркового туру (-ів):
1) виконувати розділ 3.2 (підпункти: а, б, в, г, д, е)

2) негайно інформувати Головного Суддю про порушення розділу 3.2. і брати участь в їх
усуненні
3) в разі порушень розділу 3.2. (Д), відразу після закінчення туру, через суддюінформатора (провідного), запросити тренера або представника пар (-и), перерахувати
порушення і зробити попередження. Дії пари повинні бути згідно з Додатком 4.1. (Б)
4) в разі ПОВТОРНОГО порушення розділу 3.2. (Д), в НАСТУПНОМУ ПО РАХУНКУ
ТУРІ, відразу по закінченню туру, проінформувати про це Головного Суддю і ініціювати
дискваліфікацію в тому танці, де повторно порушені «Правил фігур для класифікаційних
категорій» або повну дискваліфікацію , якщо повторно порушені «Правил костюмів».
Остаточне рішення за даними санкцій, ініційованих Спортивним Інспектором, приймає
Головний суддя ГС змагання.
5) інформацію про погоджений з ГС рішення передати Лічильної Комісії змагання для
внесення до протоколу турніру.
6) через суддю-інформатора (провідного), запросити тренера або представника пар (-и)
для озвучування рішення і його обґрунтувань. Дії пари повинні бути згідно з Додатком
4.1. (В)
пункт 3.2.02. Якщо категорія починається з фіналу:
1) виконувати розділ 3.2 (підпункти: а, б, в, г, д, е)
2) у разі порушення розділу 3.2. (Д)., Відразу після закінчення ФІНАЛУ, проінформувати
про це Головного Суддю і ініціювати дискваліфікацію в тому танці, де порушені «Правил
фігур для класифікаційних категорій» або повну дискваліфікацію, якщо порушені
«Правил костюмів». Остаточне рішення за даними санкцій, ініційованих Спортивним
Інспектором, приймає Головний суддя ГС змагання.
3) інформацію про погоджений з ГС рішення передати Лічильної Комісії змагання для
внесення до протоколу турніру.
4) через суддю-інформатора (провідного), запросити тренера або представника пар (-и)
для озвучування рішення і його обґрунтувань. Дії пари повинні бути згідно з Додатком
4.1. (В).
Розділ 3.3. Після закінчення змагання:
а) ознайомитися з протоколами змагання
б) проконтролювати коректність всіх внесених даних
в) підписати протокол змагань
г) у разі апеляцій подати в письмовому вигляді звіт щодо своїх діях з викладенням фактів

Глава 4. ДОДАТКИ

4.1. Санкції і регламент процедури, що прямують з усіх дій СІ
4.2. Витяг з роботи Лічильної комісії, розділ «Дискваліфікація пар».
4.3. Апеляції

4.1. Санкції і регламент процедури, що прямують з усіх дій СІ
а) отримавши зауваження від СІ, пара повинна привести у відповідність до «Правил
костюмів» та «Правил фігур для класифікаційних категорій» свої костюми і варіації ДО
початку своїх змагань в даній категорії.
б) під час змагань, після туру, почувши свій конкурсний номер або прізвище, тренер або
представник пари повинні підійти до Спортивному Інспектору, дізнатися деталі
порушення і отримати попередження. Термін для виправлення порушення - до початку
наступного туру даної категорії.
Попередження має силу з моменту оголошення суддею-інформатором (провідним)
номерів пар, тренери або представники яких повинні підійти до СІ. У разі неявки,
відповідальність за санкції залишається на тренері або представника пар (-и)
в) після чергового туру, повторно почувши свій конкурсний номер або прізвище, тренер
або представник пари повинні підійти до Спортивному Інспектору для ознайомлення з
причиною дискваліфікації.
4.2. Витяг з роботи Лічильної комісії, розділ «Дискваліфікація пар».
а) отримавши інформацію від СІ або ГС, Лічильна комісія вносить до протоколу змагання
зміни.
б) в разі відбіркового туру, зміни зачіпають безпосередньо той танець, в якому виявлено
порушення і проводиться дискваліфікація.
Це означає, що всі хрести (позначки, marks, бали), отримані парою від суддівської
бригади в даному танці в даному турі, обнуляються.
Підсумкова Сума балів (відміток, хрестів) пари для проходження в наступний тур
робиться без урахування хрестів (відміток) отриманих за танець, в якому пара була
дискваліфікована. Підсумкова Сума вираховується з суми хрестів (відміток, балів)
залишилися танців.
Всі хрести (позначки, marks), видалені з протоколу у пари за дискваліфікацію, нікуди і
нікому не переносяться і не додаються. Загальний розподіл пар в даному турі проводиться
по набраної підсумковій сумі хрестів, беручи до уваги відкориговану суму балів (хрестів,
відміток) пар з дискваліфікацією.
До наступного туру запрошуються пари з найбільшою сумою балів (хрестів, відміток) в
кількості, встановленими регламентом і Правилами змагань.
в) у разі початку виступу з фіналу, зміни зачіпають безпосередньо той танець, в якому
виявлено порушення і проводиться дискваліфікація.
Спочатку визначаються місця фінальних пар, згідно скейтінг-системі
Потім, в танці парі з дискваліфікацією автоматично ставиться останнє місце.
Всі інші учасники фіналу при необхідності автоматично перерозподіляються на місце

вище
Підсумковий розподіл місць у фіналі проводиться за правилами скейтінг-системи з
урахуванням внесених дискваліфікації. У Протоколі робиться відповідний запис.
4.3.Апеляції
а) Тренер або представник пари, що потрапила під санкції Спортивного Інспектора, у
вигляді попередження або дискваліфікації має право подати апеляцію.
б) Апеляція подається в письмовому вигляді у вільній формі викладу на ім'я Головного
Судді змагання, в якій аргументовано наводяться апеляційні доводи. Все викладене має
бути чітко відповідно до Правил проведення змагань, Правилами по костюмах і
Правилами по фігурам для класифікаційних категорій.
в) До апеляції може бути долучено відеозапис, що зафіксував момент, що спричинив дії СІ
г) Апеляція може бути розглянута негайно Головним Суддею в присутності СІ і тренера /
представника пари.
д) Остаточний вердикт по апеляції виносить Головний Суддя змагання. Його рішення
приймається до виконання на даному змаганні.
е) У випадку заперечування тренером або представником пари рішення Головного Судді,
дані особи можуть подати письмовий запит на розгляд до Департаменту Суддівських
Інспекторів, долучивши копію турнірної апеляції, протоколів змагань, відеодокази.
ж) Департамент Суддівських Інспекторів розгляне запит на чергових загальних зборах і
винесе остаточне рішення з даного питання.

