
 

JAK ZOSTAĆ SĘDZIĄ 
 Tańców Polskich PS CIOFF® 

 

Komisja ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF® określa następujący tryb ubiegania się  
o uzyskanie certyfikatu upoważniającego do sędziowania na konkursach tańców polskich  
w formie towarzyskiej organizowanych pod auspicjami Polskiej Sekcji CIOFF®: 

1. Przesłanie do Kolegium Sędziowskiego wniosku o dopuszczenie do postępowania 
kwalifikacyjnego z następującymi załącznikami: 

● ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie (ogólne i taneczne), 

● udokumentowanie sukcesów na polu tanecznym lub instruktorskim w ruchu TTP. 

2. Uzyskanie pozytywnej opinii Kolegium Sędziowskiego powołanego przy Komisji  
ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF®.  
 

3. Zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego obejmującego: 

● teoretyczną i praktyczną znajomość kroków i figur polskich tańców narodowych 
objętych systematyką ogłoszoną w 1989 roku przez Radę Ekspertów ds. Folkloru 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, 

● rys historyczny oraz muzyczną i ruchową charakterystykę polskich tańców 
narodowych, 

● repertuar obowiązujący na konkursach tańców polskich w formie towarzyskiej  

w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
● cele i historię ruchu zajmującego się popularyzacją tańców polskich w formie 

towarzyskiej oraz organizacja konkursów dla tej formy tańca, 
● obowiązujące kategorie wiekowe, zasady zaszeregowania, repertuar tańców, 

● kryteria ocen na konkursach, 
● zasady etyki sędziowskiej, 
● ogólne zasady Skating Systemu, 

● zasady organizacji konkursów tańców polskich w formie towarzyskiej (regulamin 
imprezy, zgłoszenia uczestników, dobór komisji sędziowskiej, obowiązki sędziego 
głównego, zasady ogłaszania wyników rywalizacji, wpisy do książeczek 
startowych dokumentacja konkursu, stanowisko sędziego skrutinera i jego 

współpraca z jurorami, rola prowadzącego turniej, propaganda wizualna  
i medialna konkursu), 

● postanowienia regulaminowe dot. wykonawców. 

4. Odbycie stażu w 3 turniejach tanecznych (asystowanie w ocenianiu par pod nadzorem 
wyznaczonego jurora). 

 
 



 

5. Egzamin na sędziów turniejów tańców polskich:  

a) Komisja egzaminacyjna składa się z 3 sędziów ekspertów. W razie braku 
możliwości udziału maksymalnie jednego sędziego eksperta, jego miejsce zajmuje 
sędzia konsultant. 

b) Egzaminy będą odbywały się wg następującego porządku: 
o zbieranie wniosków od zainteresowanych: do końca maja 
o decyzja Kolegium Sędziowskiego: do końca sierpnia 
o termin egzaminu wyznacza Kolegium Sędziowskie w ostatnim tygodniu 

listopada. Egzamin odbywać się będzie nie częściej niż raz na trzy lata. 

6. Koszty egzaminu i jego organizacji pokrywają kandydaci. Wysokość opłaty 

egzaminacyjnej wynosi dwukrotność rekomendowanego przez Kolegium Sędziowskie 

wynagrodzenia sędziego. 

 
 

Niniejsze wytyczne obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 r. 
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