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ZÁSADY TVORBY SÚŤAŽNÉHO KALENDÁRA 
 

 

Článok 1. 

Všeobecné ustanovenia 
 

 

1.1. Súťažný kalendár SZTŠ vedie a spracováva Súťažný úsek SZTŠ (SÚ). Zverejňuje ho 

na internetovej stránke SZTŠ. 

1.2. Termíny MSR, SLP a VZ SZTŠ na nasledujúci rok stanovuje Prezídium SZTŠ (s 

prihliadnutím na termíny štatutárnych súťaží WDSF) na základe návrhu SÚ do 30. 6. 

daného roka spolu s konkurznými podmienkami. Konkurz je vypísaný do 30. 9. daného 

roka, pričom po jeho vyhodnotení môže byť na neobsadené termíny konkurz predĺžený. 

1.3. Termíny otvorených súťaží WDSF (Open, International Open, World Open, Grand 

Slam) resp. štatutárnych súťaží WDSF organizovaných na území SR je usporiadateľ 

povinný nahlásiť do 30. 9. predchádzajúceho roka. 

1.4. Termíny licenčných školení, školení trénerov I., II. a III. kvalifikačného stupňa a 

sústredenia reprezentačného výberu na nasledujúci rok stanovuje Prezídium SZTŠ na 

návrh VÚ a SÚ do 30. 6. daného roka spolu s konkurznými podmienkami. Konkurz je 

vypísaný do 30. 9. daného roka, pričom po jeho vyhodnotení môže byť na neobsadené 

termíny konkurz predĺžený. 

1.5. Termíny bodovacích a pohárových súťaží – usporiadatelia sú povinní požiadať 

o zaradenie súťaže do súťažného kalendára SZTŠ v týchto termínoch: 

• súťaže konané počas prvého polroka nasledujúceho roka (I. – VII. mesiac) – do 

31.10. predchádzajúceho roka 

• súťaže konané počas druhého polroka nasledujúceho roka (VIII. – XII. mesiac) – do 

31. 05. daného roka 

1.6. Náležitosti žiadosti o zaradenie súťaže do súťažného kalendára SZTŠ 

Žiadosť musí byť doručená v danom termíne elektronicky prostredníctvom systému 

KSIS. V žiadosti musí byť uvedené: 

• usporiadateľ – jeho názov a sídlo 

• dátum konania súťaže 

• miesto konania súťaže 

• druh súťaže (napr. otvorená, bodovacia, pohárová, …) 

• vekové kategórie a výkonnostné triedy. 

Pri viacdňových súťažiach sa žiadosť zasiela na každý deň samostatne. 

1.7. Zaradenie súťaže do súťažného kalendára SZTŠ sa deje na základe týchto kritérií: 

• usporiadateľ (fyzická alebo právnická osoba) musí byť členom SZTŠ, resp. člen 

SZTŠ musí byť odborným garantom súťaže a voči SZTŠ zastupovať usporiadateľa 

• jeden organizátor môže v kalendárnom roku organizovať max 4 súťažné dni (okrem 

MSR).  

• v jeden deň je dovolené organizovať v SR iba 1 súťaž  

• v termíne VZ a licenčných školení sa na území SR nesmie konať žiadna iná súťaž 

• v jeden deň je na jednej súťaži dovolené organizovať max. 18 súťaží, pokiaľ má 

parket aspoň 360 m2. Pri menšom parkete je možné organizovať max. 14 súťaží 

v závislosti od veľkosti parketu.  

• popri SLP (4 súťaže) je možné organizovať max. 6 iných súťaží v daný deň. 
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• v jeden víkend je dovolené organizovať max. 2 bodovacie súťaže rovnakých 

vekových kategórií a výkonnostných tried, pričom vzdialenosť medzi súťažami 

musí byť aspoň 180 km 

• súťaže rovnakej vekovej kategórie a výkonnostnej triedy sa nemôžu opakovať 

v rámci jedného dňa, ani v rámci viacdňovej súťaže, ak sa nezmení miesto súťaže a 

organizátor 

• prihliada sa na tradíciu súťaže, úroveň predchádzajúcich ročníkov, skúsenosti 

organizátora 

• súťaže s vyššími výkonnostnými triedami a dvojdňové súťaže majú prednosť 

• súťaže iných tanečných žánrov (napr. salsa, RaR, tanec na vozíčku...) sa môžu 

konať v rámci súťaží SZTŠ len so súhlasom Prezídia SZTŠ. Organizátor musí 2 

mesiace pred termínom súťaže požiadať SÚ o povolenie zaradiť takúto súťaž do 

programu. 

• súťaže párov Hobby sa môžu organizovať len v samostatnom bloku pred (ak súťaže 

SZTŠ začínajú poobede) alebo po súťažiach SZTŠ, pričom začiatok súťaží SZTŠ 

musí byť zachovaný. Organizátor súťaže musí upovedomiť SÚ o takejto súťaži 

pred schválením propozícií. Propozície súťaže Hobby nebudú zverejnené na 

internetovej stránke SZTŠ. 

 

1.8. Po zaradení súťaže do súťažného kalendára SZTŠ a jeho zverejnení na internetovej 

stránke SZTŠ sa súťaže považujú za schválené, pre usporiadateľa sú záväzné a vzťahuje 

sa na ne Finančný poriadok SZTŠ. Zmena termínu, zrušenie súťaže resp. oneskorené 

schválenie propozícií súťaže je spoplatnené. 

1.9. Súťažný úsek si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení súťaže, súťaž zaradiť do 

súťažného kalendára len čiastočne, alebo ju vôbec nezaradiť. V takomto prípade 

uvedené musí oznámiť usporiadateľovi. Za nezaradenie súťaže organizátorovi 

neprináleží žiadne odškodnenie. 

 

 

Článok 2. 

Záverečné ustanovenia 
 

 

2.1. Tieto Zásady tvorby súťažného kalendára, ako aj všetky ich zmeny a doplnky spadajú 

do výlučnej kompetencie Prezídia SZTŠ. Sú záväzné pre všetkých členov SZTŠ, pre 

všetky orgány, úseky a komisie SZTŠ. 

2.2. Tieto Zásady tvorby súťažného kalendára nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia 

Prezídiom SZTŠ dňa 7.12.2016 v Bratislave a účinnosť nadobúda dňa 1.1.2017. 


