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I Funkcje
Sędzia Główny
1. stoi na czele Komisji Sędziowskiej
2. nadzoruje prace Komisji Skrutacyjnej.
3. w momencie gdy na turnieju nie wyznaczono przedstawiciela PTT, pełni jego funkcję.
II Wyznaczenie i powiadomienie Sędziego Głównego
1. Sędzia Główny wyznaczany jest przez organ zatwierdzający turniej.
2. O pełnionej funkcji powiadamia Sędziego organizator, niezwłocznie po zatwierdzeniu składu
sędziowskiego
III Postępowanie Sędziego Głównego
1 Przed turniejem
a) Na co najmniej 1 tydzień przed turniejem Sędzia Główny otrzymuje od organizatora kopie
wszystkich wymaganych do zatwierdzenia turnieju dokumentów, a także ustala z
organizatorem obowiązujący dress code
b) Kontaktuje się z sędziami z zatwierdzonego składu oraz Przewodniczącym zatwierdzonej
Komisji Skrutacyjnej w celu potwierdzenia powiadomień, oraz poinformowania o dress code.
Jeśli pojawią się niezgodności-podejmuje interwencje.
c) Zgłasza swoje przybycie organizatorowi najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju
d) Sprawdza parametry obiektu zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami
e) Sprawdza zgodność planowanego przebiegu z zatwierdzonymi dokumentami
f) Ustala z organizatorem wszelkie kwestie organizacyjne dotyczące sędziów,
g) Omawia z Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej turnieju techniczną stronę pracy komisji
sędziowskiej turnieju,
h) Przeprowadza naradę sędziowską, w której uczestniczą wszyscy sędziowie turnieju i
Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
i) Ustala rodzaj prezentacji sędziów na poszczególnych blokach turnieju ( na gali, obowiązkowo
prezentacja szkoleniowa)
j) Decyduje o ilości i liczebności grup w rundach przedfinałowych
k) Podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu pary do udziału w turnieju w
nawiązaniu do decyzji Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
2. W trakcie turnieju
a) dba o przestrzeganie przepisów STT PTT
b) podejmuje decyzje o odsunięciu za:
 niesportowe zachowanie
 przekraczanie dozwolonego repertuaru tanecznego
 nieprzestrzeganie przepisów PTT dotyczących strojów tanecznych
 samowolne nieukończenie lub nie zatańczenie tańca (rundy) albo wcześniejsze zejście z
parkietu bez powiadomienia Sędziego Głównego
c) podejmuje decyzje o zwolnieniu z udziału w turnieju na wniosek opieki medycznej turnieju
d) ) rozstrzyga sporne kwestie dotyczące form oceniania i typowania par tanecznych
e) podejmuje wszystkie inne decyzje opisane w Przepisach Sportowego Tańca Towarzyskiego .

f) przerywa turnieju w przypadku zaistnienia jaskrawych różnic w ocenach poszczególnych członków
komisji sędziowskiej turnieju i przeprowadzenie niezwłocznie narady, w celu wyjaśnienia przyczyn
zaistniałych rozbieżności,
g) publicznie ogłasza przeklasyfikowania par tanecznych

3. Po turnieju
a) sporządza i przedstawia do podpisu sędziom turnieju Protokołu Sędziego
Głównego – wydrukowany przez komisje skrutacyjna z Programu Skrutinerskiego PTT
(który, poza wypełnieniem rubryk druku, powinien zawierać: ewentualne wniesione
protesty i zażalenia oraz formę ich załatwienia, uwagi dotyczące przebiegu oraz stażu
sędziowskiego). W ciągu 14 dni dostarcza protokół do organu zatwierdzającego turniej.
b) przeprowadza po turnieju końcowa naradę sędziowską
c ) odbiera od Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej komplet materiałów skrutinerskich,
kart sędziowskich i protokołów przeklasyfikowania par. Sędzia Główny przechowuje
otrzymana dokumentacje przez okres 14 dni. W przypadku wniesienia protestu
dokumentacja z turnieju musi być przekazana organowi, który protest rozpatruje.
c) przyjmuje i rozpatruje protesty w ramach opisanych w Przepisach STT.
d) w przypadkach zgłoszonych przez sędziów niezgodności z ustaleniami w sprawie
wynagrodzeń, noclegów itp. podejmuje niezbędne kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji.

