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ПРАВИЛА ПЕРЕХОДУ ТАНЦОРІВ 

станом на 01.09.21 

Перехід танцюриста всередині одного клубу від тренера до тренера. 

1. Перехід танцюриста всередині одного клубу від тренера до тренера здійснюється лише у разі 

подання письмової заяви встановленого зразка, заповненого керівником (не тренером, не 

батьками!) танцювального колективу, в якому здійснюється перехід танцюриста. Заява має бути 

надіслана виключно на пошту офіса АСЕТУ acetyoffice@gmail.com (не в месенджер!!!). 

2. Протягом не більше 10 робочих днів з дня отримання письмової заяви Офіс АСЕТУ зобов'язаний 

перенести танцюриста. 

3. Рішення про необхідність дискваліфікації (із зазначенням терміну дискваліфікації) даного 

танцюриста виносить керівник клубу та вказує його у заяві про переведення. 

4. Рейтинг танцюриста у разі переходу може бути збережений чи обнулений. Рішення з цього 

питання виносить керівник клубу та вказує його у заяві про переведення. 

 

Перехід танцюриста з одного клубу до іншого клубу. 

1. Перехід танцюристів з одного клубу до іншого здійснюється лише у разі подання письмової 

заяви встановленого зразка, заповненого керівником (не тренером, не батьками!) танцювального 

колективу, в який здійснюється перехід танцюриста. Заява має бути надіслана виключно на 

пошту офіса АСЕТУ acetyoffice@gmail.com (не в месенджер!!!). 

2. Розгляд Офісом АСЕТУ письмової заяви про переведення танцюриста відбувається протягом 20 

робочих днів з дня її отримання.  

2.1 Офіс АСЕТУ попереджає керівника клубу, з якого здійснюється перехід протягом 10 робочих 

днів з дня отримання письмової заяви на пошту, зазначену цим клубом під час он-лайн 

реєстрації. 

2.2 Якщо керівник клубу, з якого здійснюється перехід згоден на цей перехід, Офіс АСЕТУ 

здійснить переведення даного танцюриста протягом 10 робочих днів з дня отримання 

відповіді від цього керівника. 

2.2.1. Якщо від керівника клубу, з якого здійснюється перехід танцюриста, не отримано 

відповіді у цей 10-денний термін - перехід здійснюється Офісом АСЕТУ автоматично. 

3. У разі незгоди на перехід керівника клубу, з якого здійснюється перехід, танцюрист при переході 

дискваліфікується (танцюрист не має права брати участь у заходах АСЕТУ). Термін 
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дискваліфікації встановлює керівник клубу, з якого переходить танцюрист. Термін може бути 

встановлений на 1 місяць, або на кілька місяців, або до кінця календарного року, або до кінця 

танцювального сезону. 

4. Після закінчення терміну дискваліфікації Офіс АСЕТУ здійснить переведення даного танцора 

без звернення до керівника клубу, від якого здійснюється перехід.  

5. У разі виникнення спірних ситуацій можливі дисциплінарні стягнення клубу, тренера, судді за 

рішенням Президії АСЕТУ. 

6. Рейтинг танцюриста при цьому переході обнулюється, набір рейтингових балів починається 

заново (для танцюристів, які є членами АСЕТУ). Обнулення рейтингу відбувається незалежно 

від згоди клубів/керівників/тренерів на перехід, винятків не допускається. 

7. Цей регламент переходу дотримується Офісом АСЕТУ за умови, що членами АСЕТУ на даний 

момент є: 

 Клуб, з якого здійснюється перехід 

 Керівник/тренер клуба, з якого здійснюється перехід 

8. Якщо клуб та керівник/тренер, з якого здійснюється перехід, не є членами АСЕТУ на даний 

момент, перехід здійснюється з повідомленням даного клубу Офісом АСЕТУ на пошту, 

зазначену цим клубом під час он-лайн реєстрації. Згода керівника клубу при цьому не потрібна. 

Протести за таким типом переходу не розглядаються Офісом АСЕТУ. 

Перехід танцюриста з одного клубу до іншого клубу з 15 липня по 15 серпня  

(ВІЛЬНИЙ ПЕРЕХІД). 

1. Перехід танцюриста всередині одного клубу від тренера до тренера здійснюється лише у разі 

подання письмової заяви встановленого зразка, заповненого керівником (не тренером, не 

батьками!) танцювального колективу, в якому здійснюється перехід танцюриста. Заява має бути 

надіслана виключно на пошту офіса АСЕТУ acetyoffice@gmail.com (не в месенджер!!!). 

2. Дати з 15 липня до 15 серпня – це дати, в які керівник повинен подати заяву. Рішення щодо 

переходу може бути розглянуте пізніше 15 серпня.  

3. Розгляд Офісом АСЕТУ письмової заяви про переведення танцюриста відбувається протягом 20 

робочих днів з дня її отримання.  

3.1 Офіс АСЕТУ попереджає керівника клубу, з якого здійснюється перехід протягом 10 робочих 

днів з дня отримання письмової заяви на пошту, зазначену цим клубом під час он-лайн 

реєстрації. 

3.2 Якщо протягом 10 робочих днів після звернення Офісу АСЕТУ до керівника клубу, від якого 

здійснюється перехід, до офісу АСЕТУ не надходить вищезгадана заява/претензія про 

неможливість здійснення переходу, офіс здійснює цей перехід автоматично. 

4. Єдиною причиною незгоди на перехід танцорота може бути підтверджена фінансова 

заборгованість перед клубом, з якого переходить танцюрист. 

5. У разі незгоди на переведення керівника клубу, з якого здійснюється перехід, керівник повинен 

надати документи, що підтверджують заборгованість (розписки, чеки, підписаний танцюристом 

або його представниками контракт тощо). 

6. При отриманні Офісом АСЕТУ заяви/претензії від керівника клубу, від якого здійснюється 

перехід про неможливість переходу танцюриста з офіційними підтверджуючими документами, 
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переведення танцюриста не буде здійснено до з'ясування обставин або погашення фінансової 

заборгованості танцюриста перед клубом, з якого здійснюється перехід.  

7. Після з'ясування всіх обставин або погашення фінансової заборгованості керівником клубу, до 

якого здійснюється перехід, має бути надано листа до офісу АСЕТУ, підписаний керівником 

клубу, з якого здійснюється перехід, із зазначенням відсутності претензій до перехідного 

танцора. 

8. До 15 жовтня того ж року танцюрист може повернутися до клубу, з якого він пішов. При цьому 

достатньо написати заяву до Офісу АСЕТУ. Згода на перехід від керівника клубу, до якого 

раніше перейшов танцюрист, не потрібна. 

9. У разі виникнення спірних ситуацій можливі дисциплінарні стягнення клубу, тренера, судді за 

рішенням Президії АСЕТУ. 

10. Рейтинг танцюриста при цьому переході обнулюється, набір рейтингових балів починається 

заново (для танцорів, які є членами АСЕТУ). Обнулення рейтингу відбувається незалежно від 

згоди клубів/керівників/тренерів на перехід, винятків не допускається. 

11. Цей регламент переходу дотримується Офісом АСЕТУ за умови, що членами АСЕТУ на даний 

момент є: 

 Клуб, з якого здійснюється перехід 

 Керівник/тренер клуба, з якого здійснюється перехід 

12. Якщо клуб та керівник/тренер, з якого здійснюється перехід, не є членами АСЕТУ на даний 

момент, перехід здійснюється з повідомленням даного клубу Офісом АСЕТУ на пошту, 

зазначену цим клубом під час он-лайн реєстрації. Згода керівника клубу при цьому не потрібна. 

Протести за таким типом переходу не розглядаються Офісом АСЕТУ. 

 

Перехід танцюриста з клубу до незалежних танцюристів. 

1. Переведення танцорів з клубу до незалежних танцюристів здійснюється лише у разі подання 

письмової заяви встановленого зразка, заповненого танцюристом (або його 

представниками/батьками якщо танцюристу на момент заповнення заяви не виповнилося 18 

років). Заява має бути надіслана виключно на пошту офіиса АСЕТУ acetyoffice@gmail.com (не в 

месенджер!!!). 

2. Розгляд Офісом АСЕТУ письмової заяви про переведення танцюриста відбувається протягом 20 

робочих днів з дня її отримання.  

2.1 Офіс АСЕТУ попереджає керівника клубу, з якого здійснюється перехід протягом 10 робочих 

днів з дня отримання письмової заяви на пошту, зазначену цим клубом під час он-лайн 

реєстрації. 

2.2 Якщо керівник клубу, з якого здійснюється перехід згоден на цей перехід, Офіс АСЕТУ 

здійснить переведення даного танцюриста протягом 10 робочих днів з дня отримання 

відповіді від цього керівника. 

2.2.1 Якщо від керівника клубу, з якого здійснюється перехід танцюриста, не отримано 

відповіді у цей 10-денний термін - перехід здійснюється Офісом АСЕТУ автоматично. 

3. У разі незгоди на перехід керівника клубу, з якого здійснюється перехід, танцюрист при переході 

дискваліфікується (танцюрист не має права брати участь у заходах АСЕТУ. Термін 

дискваліфікації встановлює керівник клубу, з якого переходить танцор. Термін може бути 
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встановлений на 1 місяць, або на кілька місяців, або до кінця календарного року, або до кінця 

танцювального сезону).  

4. Після закінчення терміну дискваліфікації Офіс АСЕТУ здійснить переведення даного 

танцюриста без звернення до керівника клубу, від якого здійснюється перехід.  

5. У разі виникнення спірних ситуацій можливі дисциплінарні стягнення клубу, тренера, судді за 

рішенням Президії АСЕТУ. 

6. Рейтинг танцюриста при цьому переході обнулюється, набір рейтингових балів починається 

заново (для танцорів, які є членами АСЕТУ). Обнулення рейтингу відбувається незалежно від 

згоди клубів/керівників/тренерів на перехід, винятків не допускається. 

7. Цей регламент переходу дотримується Офісом АСЕТУ за умови, що членами АСЕТУ на даний 

момент є: 

 Клуб, з якого здійснюється перехід 

 Керівник/тренер клуба, з якого здійснюється перехід 

8. Якщо клуб та керівник/тренер, з якого здійснюється перехід, не є членами АСЕТУ на даний 

момент, перехід здійснюється з повідомленням даного клубу Офісом АСЕТУ на пошту, 

зазначену цим клубом під час он-лайн реєстрації. Згода керівника клубу при цьому не потрібна. 

Протести за таким типом переходу не розглядаються Офісом АСЕТУ. 

 

Перехід танцюриста з незалежних танцюристів у клуб. 

1. Переведення танцорів із незалежних танцюристів до клубу здійснюється лише у разі подання 

письмової заяви встановленого зразка, заповненого керівником (не батьками!) танцювального 

колективу, до якого здійснюється перехід танцюриста та підписаний незалежним танцюристом 

(або його представниками/батьками якщо танцюристу на момент заповнення заяви не 

виповнилося 18 років). Заява має бути надіслана виключно на пошту офіса АСЕТУ 

acetyoffice@gmail.com (не в месенджер!!!). 

2. Розгляд Офісом АСЕТУ заявки про переведення танцюриста відбувається протягом 10 робочих 

днів з дня отримання заявки.  

3. Рейтинг танцюриста при цьому переході обнулюється, набір рейтингових балів починається 

заново (для танцюристів, які є членами АСЕТУ). Обнулення рейтингу відбувається незалежно 

від згоди клубів/керівників/тренерів на переклад, винятків не допускається. 
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