Časť 10 Organizačného poriadku

NOMINAČNÝ PORIADOK
Článok 1.
Zásady nominácie tanečných párov
na štatutárne súťaže WDSF, pohárové a otvorené súťaže konané zahraničí
1.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tanečné páry nominuje na súťaže Súťažný úsek SZTŠ (SÚ) v zmysle týchto zásad,
pričom prihliada na dôležitosť súťaže a dobrú reprezentáciu. Uprednostňujú sa páry zo
štátnej reprezentácie, prihliada sa na aktuálnu výkonnosť párov, pričom je snaha
umožniť reprezentáciu čo najväčšiemu počtu párov. Za nominácie je zodpovedný vedúci
Súťažného úseku, ktorý podľa potreby informuje Prezídium SZTŠ.
1.2. O nominácii resp. pozvánke upovedomí Súťažný úsek príslušný materský klub resp. pár.
Nominovaný pár je povinný do 5 dní od doručenia nominácie túto písomne potvrdiť (ak
v sprievodnom liste nie je uvedené inak). Ak nominácia nie je zo strany klubu včas
potvrdená, považuje sa zamietnutú, čo má za následok zmenu nominácie Súťažným
úsekom. Po odoslaní nominácie na zahraničný zväz materský klub obdrží jej kópiu.
Korešpondencia prebieha e-mailom. V prípade štatutárnej súťaže WDSF sa klubu
zasiela nominácia, pozvánka a pokyny k vyúčtovaniu cestovných náhrad spojených
s reprezentáciou.
1.3. Ak po potvrdení nominácie nastali skutočnosti, ktoré neumožňujú páru zúčastniť sa
nominovanej súťaže, je povinný o tom okamžite upovedomiť Súťažný úsek.
Ak nastane výnimočná situácia, ktorá neumožní štart nominovaného páru (napr. vážne
zdravotné problémy), musí vedúci klubu, resp. pár okamžite a vierohodne takúto
situáciu vysvetliť a zdokladovať (napr. dodať lekársku správu s vysvetlením na
sekretariát SZTŠ). V opačnom prípade bude počínanie reprezentantov považované ako
úmyselné vyhnutie sa reprezentácii, resp. ako konanie vedúce k znemožneniu nominácie
ďalšieho tanečného páru. V takomto prípade bude SÚ a Prezídium SZTŠ danú situáciu
riešiť sankciou podľa Disciplinárneho poriadku za poškodenie reprezentácie Slovenskej
republiky.
1.4. Na nomináciu nie je možné uplatniť si nárok zo strany klubu, resp. tanečného páru.
1.5. Tanečný pár zúčastňujúci sa súťaže v zahraničí má povinnosť vedúcemu SÚ podať
správu zo súťaže do 5 dní po návrate zo súťaže. Uvedené neplatí pre účasť na
otvorených súťažiach WDSF (pozri bod 2.3.). Pri štatutárnych súťažiach WDSF sa
správa podáva spolu s vyúčtovaním cestovných náhrad spojených s reprezentáciou.
2.

Kritériá nominácie tanečných párov

2.1. Pohárové súťaže na pozvanie
Súťažný úsek spravidla akceptuje žiadosť pozývateľa a nominuje pozvaný pár.
V prípade pozvánky bez uvedenia konkrétneho mena nominuje pár Súťažný úsek.
2.2. Otvorené bodovacie súťaže v zahraničí
Účasť je možná pre všetky páry SZTŠ danej vekovej kategórie a výkonnostnej triedy
bez nominácie SZTŠ.
2.3. Otvorené súťaže WDSF (Open, International Open, World Open, Grand Slam) a
festivaly (Blackpool, UK, International, ...)
Účasť je možná pre všetky páry SZTŠ danej vekovej kategórie bez nominácie SZTŠ.
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2.4. Štatutárne súťaže WDSF
a) Štatutárne súťaže WDSF sú: Majstrovstvá sveta (MS), Majstrovstvá Európy (ME),
Svetový pohár (WC), Európsky pohár (EC), Majstrovstvá EÚ (MEÚ), Majstrovstvá
strednej Európy (MSE), Svetové hry (SH), majstrovstvá subkontinentov.
b) Štatutárnych súťaží WDSF sa môže zúčastniť:
• tanečný pár zaradený do reprezentačného tímu SR; reprezentačný tím SR
pozostáva z finálových párov majstrovstiev SR (MSR) v kategóriách Juniori II,
Mládež, Do 21, Dospelí a PD, Seniori (1. – 3. miesto) v ŠTT, LAT a 10T za
podmienky, že aspoň jeden z páru je štátny občan SR
• tanečný pár umiestnený na 1. až 6. mieste v konečnom poradí Slovenského
pohára (SLP) v ŠTT a LAT za podmienky, že aspoň jeden z páru je štátny občan
SR
• tanečný pár v čase nominácie umiestnený na 1. až 6. mieste vo World Ranking
Liste (WRL) zo slovenských párov vedenom WDSF v ŠTT a LAT za
podmienky, že aspoň jeden z páru je štátny občan SR
• formácia umiestnená na 1.až 3. mieste na ostatných MSR v ŠTT a LAT
c) V prípade, že WDSF vyhlási majstrovskú súťaž v termíne pred konaním MSR
v danom roku, SR reprezentujú tanečné páry a formácie, ktoré splnili kritériá na
reprezentáciu v predchádzajúcom roku. Tanečné páry v kategórii Mládež a Juniori II
musia spĺňať pre daný rok vekovú hranicu.
d) Tanečný pár (formácia), ktorý prijme nomináciu, reprezentuje Slovenskú republiku
a SZTŠ.
e) Štátna reprezentácia, zúčastňujúca sa štatutárnych súťaží WDSF, bude mať uhradené
cestovné náklady na základe svojho umiestnenia v zmysle vykonávacieho predpisu
schváleného Prezídiom SZTŠ podľa finančných možností zväzu.
f) Súťažný úsek SZTŠ prostredníctvom sekretariátu zašle vyslaným reprezentantom
nasledovné doklady:
• pozvánku na súťaž
• informácie o mieste konania súťaže
• informácie o ubytovaní
• kontakt na usporiadateľa
• pokyny pre účastníkov cesty
• zásady úhrady nákladov spojených s reprezentáciou
• tlačivo „Správa zo súťaže“
Uvedené doklady môžu byť zasielané e-mailom alebo zverejnené na internetovej
stránke SZTŠ.
g) Súčasťou nominácie tanečného páru resp. formácie je aj coach, ktorým je tréner páru
(formácie), v prípade maloletých a mladistvých to môže byť aj rodič. Coach je
nominovaný na základe potvrdenia nominácie, kde nominovaní uvedú meno coacha.
Podmienky účasti coacha na súťaži určuje organizátor súťaže. Organizačné
náležitosti ohľadne pobytu coacha na súťaži zabezpečuje vedenie klubu, z ktorého je
nominovaný pár.
V prípade akceptácie len jedného coacha má prednosť coach prvého páru, pred
rodičom je uprednostnený tréner druhého páru alebo funkcionár zväzu. V takomto
prípade nominovaný preberá zodpovednosť za oba tanečné páry.
h) O nomináciách, ktoré nerieši tento NP, rozhodne SÚ, s čím oboznámi Prezídium.
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i) Kritériá nominácie na štatutárne súťaže WDSF:
Nominácia:
DOSPELÍ:
ŠTT + LAT
MS
1. a 2. z MSR
ME 1. a 2. z MSR
WC 1. zo SLP
EC
2. zo SLP
MEÚ 3. z MSR a 1. WRL
MSE 4. z MSR a 2. z WRL
ME Univ. 1. a 2. z Akad. MSR
SH
nominácia WDSF
10T
MS
1. z MSR
ME 1. z MSR
WC 2. z MSR
EC
3. z MSR
MEÚ 4. z MSR
MSE 5. z MSR
Freestyle ŠTT + LAT
MS
1. a 2. z MSR
ME 1. a 2. z MSR

Následná nominácia:

(3., 4., 5., 6. z MSR)
(3., 4., 5., 6. z MSR)
(2., 3., 4., 5., 6. zo SLP)
(3., 4., 5., 6. zo SLP)
(4. MSR, 2. WRL, 5. MSR, 3. WRL, 6. MSR, 4. WRL)
(5. z MSR, 3. z WRL, 6. z MSR, 4. z WRL)
(3., 4., 5., 6. z Akad. MSR)
–
(2., 3., 4. z MSR)
(2., 3., 4. z MSR)
(3., 4., 5. z MSR)
(4., 5., 6. z MSR)
(5., 6., 1. z MSR)
(6., 1., 2. z MSR)
(3., 4., 5., 6. z MSR)
(3., 4., 5., 6. z MSR)

Do 21:
ŠTT + LAT
MS
1. a 2. z MSR
(3., 4., 5., 6. z MSR)
ME 1. a 2. z MSR
(3., 4., 5., 6. z MSR)
10T
MS
1. z MSR
(2., 3., 4., 5., 6. z MSR)
ME 1. z MSR
(2., 3., 4., 5., 6. z MSR)
Prípadne podľa aktuálnych pravidiel WDSF pri neobmedzenom počte párov za
krajinu.
MLÁDEŽ:
ŠTT + LAT
MS
1. a 2. z MSR
ME 1. a 2. z MSR
10T
MS
1. z MSR
ME 1. z MSR

(3., 4., 5., 6. z MSR)
(3., 4., 5., 6. z MSR)

JUNIORI 2:
ŠTT + LAT
MS
1. a 2. z MSR
10T
MS
1. z MSR

(3., 4., 5., 6. z MSR)

(2., 3., 4., 5., 6. z MSR)
(2., 3., 4., 5., 6. z MSR)

(2., 3., 4., 5., 6. z MSR)

SENIORI:
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ŠTT + LAT
MS
1. a 2. z MSR
(3., 4., 5., 6. z MSR)
10T
MS
1. z MSR
(3., 4., 5., 6. z MSR)
Prípadne podľa aktuálnych pravidiel WDSF pri neobmedzenom počte párov za
krajinu.
FORMÁCIE:
ŠTT + LAT
MS
1. a 2. z MSR
ME 1. a 2. z MSR

(3. z MSR)
(3. z MSR)

Článok 2.
Zásady nominácie rozhodcov
na štatutárne, pohárové a otvorené súťaže WDSF
1.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Základnou podmienkou nominácie rozhodcu je splnenie všetkých podmienok určených
Kvalifikačným poriadkom SZTŠ.
2.

Kritériá nominácie rozhodcov

2.1. Pri menovitých pozvánkach zo zahraničia pre rozhodcu na pohárové, bodovacie alebo
WDSF súťaže SÚ túto pozvánku akceptuje. Výnimka môže nastať v prípade, ak by
pozvaný rozhodca bol práve v tom období v zmysle Disciplinárneho poriadku
právoplatne potrestaný zastavením činnosti. Prezídium v tomto prípade zašle WDSF (v
prípade WDSF rozhodcu) alebo zahraničnému zväzu (v prípade inej súťaže)
vysvetľujúci list a zároveň navrhne iného rozhodcu zo zoznamu rozhodcov oprávnených
danú súťaž rozhodovať.
2.2. Na štatutárne súťaže WDSF (MS, ME, MEÚ, MSE, WC, EC, SH, majstrovstvá
subkontinentov, Grand Slam) nominuje rozhodcov WDSF. SÚ túto nomináciu
akceptuje. Výnimka – ako v bode 2.1.tohto článku.
2.3. Pri pozvánkach na súťaže do zahraničia bez menovitého určenia nominuje SÚ
niektorého z rozhodcov zo zoznamu rozhodcov oprávnených danú súťaž rozhodovať.
SÚ dbá o to, aby príležitosť dostalo postupne čo najväčšie množstvo rozhodcov.
2.4. Zoznamy rozhodcov vedie Úsek evidencie členov podľa príslušných ustanovení
Organizačnej štruktúry SZTŠ, Evidenčného poriadku a Kvalifikačného poriadku SZTŠ.

Článok 3.
Záverečné ustanovenia
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1.

2.

Tento Nominačný poriadok SZTŠ, ako aj všetky jeho zmeny a doplnky spadajú do
výlučnej kompetencie Prezídia SZTŠ. Je záväzný pre všetkých členov SZTŠ, pre všetky
orgány, úseky a komisie SZTŠ.
Tento Nominačný poriadok SZTŠ nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Prezídiom
SZTŠ dňa 9.11.2017 v Bratislave a účinnosť nadobúda dňa 1.1.2018.
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