Kvalifikačný poriadok

KVALIFIKAČNÝ PORIADOK – sekcia tanečného športu
Článok 1.
Pôsobnosť kvalifikačného poriadku
1.1. Kvalifikačný poriadok stanovuje pravidlá pre vzdelávanie nasledovných odborníkov
v tanečnom športe:
• rozhodcovia,
• tréneri,
• funkcionári súťaží: - vedúci súťaží,
- tajomníci súťaží,
- sčitatelia,
- inšpektori,
• tanečné páry,
• členská základňa.
1.2. Kvalifikačný poriadok vychádza zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; vyhlášky č. 110/2016 Z. z.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej
príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe, ktoré stanovujú pravidlá pre
získavanie odbornosti v športových odvetviach v SR.
1.3. Slovenský zväz tanečného športu (ďalej len SZTŠ) má uzatvorenú zmluvu o spolupráci
s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len
FTVŠ UK) o vzdelávaní odborníkov v tanečnom športe. SZTŠ uznáva vzdelávanie získané
na FTVŠ UK resp. iné adekvátne zahraničné vzdelanie na základe posúdenia Metodicko
– vzdelávacou komisiou (ďalej len MVK).
1.4. MVK porovná rozsah a obsah štúdia v zahraničí so štúdiom organizovaným SZTŠ. Na
základe výsledku porovnania zahraničné vzdelanie uzná, alebo navrhne žiadateľovi
doplnenie štúdia do požadovaného rozsahu a obsahu štúdia SZTŠ pri najbližšom
vzdelávania daného typu.

Článok 2.
Vzdelávanie rozhodcov, licencie
2.1. Úlohou rozhodcu je objektívne hodnotiť výkony tanečných párov. Jeho práva a
povinnosti určuje Súťažný poriadok SZTŠ a Etický kódex rozhodcu a zásady etiky v SZTŠ.
2.2. Oprávnenosť rozhodovať
Rozhodca výkonnostnej triedy E, D, C, B, A, S, WDSF a PD je oprávnený rozhodovať
všetky súťaže triedy, na ktorú má kvalifikáciu a všetky nižšie, ak je držiteľom licencie na
príslušné obdobie.
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2.3. Rozhodcovská kvalifikácia
2.3.1. Podmienky získavania rozhodcovských tried:
Trieda

C

Minimálne podmienky pre získanie licencie
- uchádzač o skúšku – vek 18 rokov, vytancovaná trieda minimálne B ŠTT a B LAT tréner III.
triedy alebo 1. kvalifikačného stupňa – tanečného športu
- úspešné vykonanie skúšok
- následne paralelne rozhodovať 10 ŠTT a 10 LAT v D, C triede.
-

B
-

A
-

S
-

S inak

-

WDSF

2.3.2.

-

uchádzač o skúšku – vek 19 rokov, vytancovaná trieda minimálne B ŠTT a A LAT, alebo
naopak, tréner TŠ III. triedy alebo 2. kvalifikačného stupňa – tanečného športu, 8 mesiacov
držiteľ licencie Rozhodca C triedy
úspešné vykonanie skúšok
následne paralelne rozhodovať 4 ŠTT a 4 LAT v B triede
mať odrozhodovaných v poslednom roku 20 súťaží D, C triedy (min 15 ostro, môže byť 5
paralelne)
uchádzač o skúšku – vek 20 rokov, vytancovaná trieda minimálne S ŠTT a A LAT alebo
naopak, tréner TŠ II. triedy alebo 2. kvalifikačného stupňa – tanečného športu, 8
mesiacov držiteľ licencie Rozhodca B triedy
úspešné vykonanie skúšok
následne paralelne rozhodovať 4 ŠTT a 4 LAT v A triede
mať odrozhodovaných v poslednom roku 20 súťaží D, C, B triedy (min 15 ostro, môže byť 5
paralelne)
uchádzač o skúšku – vek 21 rokov, vytancovaná trieda minimálne S ŠTT a A LAT alebo
naopak, tréner TŠ II. triedy alebo 3. kvalifikačného stupňa – tanečného športu, 8
mesiacov držiteľ licencie Rozhodca A triedy
úspešné vykonanie skúšok
následne paralelne rozhodovať 8 ŠTT a 8 LAT v S triede
mať odrozhodovaných v poslednom roku 20 súťaží D, C, B, A triedy (min 15 ostro, môže
byť 5 paralelne)
úspešné vykonanie skúšok na viac ako 80 % pri skúškach na A
vek 21 rokov, vytancovaná trieda minimálne S ŠTT a A LAT alebo naopak, tréner TŠ II.
triedy alebo 3. kvalifikačného stupňa – tanečného športu
12 mesiacov držiteľ licencie Rozhodca A triedy
Po získaní licencie rozhodca A triedy paralelne rozhodovať 8 ŠTT a 8 LAT v S triede
mať odrozhodovaných v poslednom roku 20 súťaží D, C, B, A triedy (min 15 ostro, môže
byť 5 paralelne)
vek 21 rokov, vytancovaná trieda minimálne S ŠTT a A LAT alebo naopak, tréner TŠ II.
triedy alebo 3. kvalifikačného stupňa – tanečného športu
byť TOP rozhodcom a rozhodovať MSR min 2 roky
spĺňať požadované licenčné podmienky zo strany WDSF

Uvedené podmienky platia pre nových uchádzačov o rozhodcovskú
kvalifikáciu. Rozhodcovia, ktorí získali kvalifikáciu pred účinnosťou tohto KP,
nemusia uvedené podmienky spĺňať. Manuál k rozhodcovským skúškam je v
Prílohe 1.
Minimálne štvrťfinalista majstrovstiev sveta a Európy kategórie Dospelí v ŠTT
alebo LAT, resp. minimálne semifinalista majstrovstiev sveta a Európy
kategórie Dospelí v 10T po oznámení ukončenia aktívnej amatérskej tanečnej
činnosti a získaní vzdelania trénera 1. kvalifikačného stupňa môže požiadať o
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získanie rozhodcovskej triedy B aj bez predchádzajúcej rozhodcovskej
kvalifikácie C.
Vysvetlenie: pár získal vzdelanie trénera 1.kvalifikačného stupňa, písomne
ukončil amatérsku činnosť a úspešne zvládol skúšky na triedu B. Následne
musí paralelne rozhodovať 10 súťaží D, C v ŠTT, 10 súťaží D, C v LAT a 4 súťaže
B v ŠTT a 4 súťaže B v LAT. Po paralelnom rozhodovaní týchto súťaží mu bude
pridelená trieda B.
2.3.3. Minimálne semifinalista majstrovstiev sveta a Európy PD v ŠTT alebo LAT,
resp. finalista majstrovstiev sveta a Európy PD v 10T po získaní vzdelania
trénera 1. kvalifikačného stupňa môže požiadať o získanie rozhodcovskej
triedy B aj bez predchádzajúcej kvalifikácie C.
Vysvetlenie: pár PD získal vzdelanie trénera 1.kvalifikačného stupňa, umiestnil
sa na ME, resp. MS požadovaných výsledkov a úspešne zvládol skúšky na
triedu B. Následne musí paralelne rozhodovať 10 súťaží D, C v ŠTT, 10 súťaží
D, C v LAT a 4 súťaže B v ŠTT a 4 súťaže B v LAT. Po paralelnom rozhodovaní
týchto súťaží mu bude pridelená trieda B.
2.3.4. Žiadateľ o udelenie rozhodcovskej triedy je povinný podať „Žiadosť o získanie
rozhodcovskej triedy“ v stanovenom termíne pred vykonaním skúšok. Žiadosť
je Prílohou 2. Postupnosť krokov od podania žiadosti po skúšky upravuje
Príloha 1. Podmienky potrebné pre získanie kvalifikácie musí žiadateľ splniť
pred termínom skúšok. Paralelné rozhodovanie musí rozhodca pre získanie
novej výkonnostnej triedy absolvovať až po vykonaní skúšok.
2.3.5. Kvalifikáciu rozhodcu triedy C môže získať aj aktívny tanečník, ak spĺňa ostatné
kritériá. Aktívny tanečník po splnení všetkých podmienok a získaní kvalifikácie
môže rozhodovať súťaže triedy E a ako paralelný rozhodca súťaže triedy D, C.
Aktívny tanečník nemôže byť držiteľom rozhodcovskej licencie. Ak rozhodca
aktívne rozhoduje, následne sa nemôže vrátiť k aktívnej súťažnej činnosti.
2.3.6. Aktívny tanečník PD po splnení všetkých podmienok a získaní kvalifikácie môže
rozhodovať súťaže po triedu B a musí byť držiteľom príslušnej rozhodcovskej
licencie. Ak rozhodca aktívne rozhoduje, následne sa nemôže vrátiť k aktívnej
amatérskej súťažnej činnosti.
2.3.7. Po úspešnom absolvovaní skúšok a následnom paralelnom rozhodovaní
príslušného počtu súťaží, uchádzač o licenciu rozhodcu môže požiadať MVK
o jej udelenie. Zároveň musí MVK zaslať zoznam odrozhodovaných
paralelných súťaží, ako aj riadnych súťaží. MVK na základe kontroly požiada
evidenčný úsek o zaradenie žiadateľa do zoznamu rozhodcov, poprípade o
zvýšenie jeho kvalifikácie rozhodcu.
2.3.8. TOP rozhodca je povinný zaplatiť členský poplatok, licenčný poplatok SZTŠ a
zaslať špecifikácie platieb na sekretariát SZTŠ do 15.1. daného roku (inak
nebude zaradený do rozhodcovského zboru na MSR v danom kalendárnom
roku).
2.3.9. Rozhodca WDSF – musí byť držiteľom S licencie SZTŠ na dané obdobie, nový
záujemcovia o získanie novej WDSF licencie musia spĺňať všetky požadované
licenčné podmienky zo strany WDSF.
2.4. Vybraní rozhodcovia pre rozhodovanie MSR (TOP rozhodcovia) sú nasledovní
rozhodcovia s platnou licenciou pre kalendárny rok:
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a) Finalisti MSR Dospelých, ktorí majú platnú a aktívnu rozhodcovskú triedu
S, ktorí v období plnenia licenčných podmienok podľa 2.5.5 aktívne (nie
paralelne) odhodnotili aspoň 15 súťaží párov B, A, S a ktorí každé 2 roky
absolvujú WDSF Adjudicator congress do termínu plnenia licenčných
podmienok rozhodcov. TOP rozhodca môže rozhodovať MSR len v skupine
tancov, v ktorej sa stal finalistom MSR Dospelých. Majster SR v 10T Dospelí
môže rozhodovať MSR ŠTT a LAT.
b) Semifinalisti MSR Dospelých a držitelia rozhodcovskej licencie WDSF, ktorí
majú platnú a aktívnu, rozhodcovskú triedu S, ktorí v období plnenia
licenčných podmienok podľa 2.5.5 aktívne (nie paralelne) odhodnotili
aspoň 15 súťaží párov B, A, S a ktorí každé 2 roky absolvujú WDSF
Adjudicator congress do termínu plnenia licenčných podmienok
rozhodcov.
c) Tréneri min. 3. kvalifikačného stupňa, respektíve tréneri 1. triedy a
zároveň držitelia rozhodcovskej licencie WDSF, ktorí majú platnú a aktívnu
rozhodcovskú triedu S, ktorí v období plnenia licenčných podmienok podľa
2.5.5 aktívne (nie paralelne) odhodnotili aspoň 15 súťaží párov B, A, S a
ktorí každé 2 roky absolvujú WDSF Adjudicator congress do termínu
plnenia licenčných podmienok rozhodcov.
2.5. Licenčné podmienky rozhodcov SZTŠ
2.5.1. Rozhodca musí pre kalendárny rok splniť tieto licenčné podmienky:
a. rozhodcovia C, B, A, S – zaplatiť členský a licenčný poplatok v zmysle
Finančného poriadku,
b. rozhodcovia C, B, A, S – absolvovať licenčné školenie rozhodcov
určené MVK – Tanečný kongres, alebo jeho náhradu (reprezentačné
sústredenie), nový rozhodca triedy C dostane prvýkrát licenciu C po
absolvovaní prvého licenčného školenia a splnení ostatných
podmienok. Pri účasti na akciách, pri ktorých si rozhodca plní licenčnú
podmienku sa toleruje meškanie od začiatku akcie maximálne 15
minút!,
2.5.2. Rozhodca s licenciou WDSF sa na Adjudicators congress WDSF, prihlasuje
priamo cez stránku WDSF, platí však oznamovacia povinnosť sekretariátu SZTŠ
pred termínom kongresu. Nového uchádzača o WDSF licenciu po odsúhlasení
MVK prihlasuje národný administrátor.
2.5.3. V prípade, že MVK nebude organizovať licenčné školenie, plnenie tejto
podmienky sa nevyžaduje.
2.5.4. Rozhodcovská licencia môže byť odobratá na základe rozhodnutia DIROK resp.
SÚ v súlade s predpismi SZTŠ.
2.5.5. Licenčné podmienky rozhodcov sa plnia od 1.11. roku „R“ do 31.10. roku
„R+1“ pre rok „R+2“, okrem úhrady licenčných poplatkov – viď. FP SZTŠ,
2.5.6. Rozhodca WDSF si licenciu WDSF platí prostredníctvom stránky WDSF
individuálne na základe výzvy WDSF.
2.5.7. Termíny školení musia byť známe minimálne 1 mesiac vopred. Prezídium
môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť inak.
2.5.8. WDSF Adjudicator Congress a WDSF Academy Workshop organizované na
území SR môžu byť náhradným plnením licenčného školenia rozhodcov SZTŠ.
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2.6. Systém vzdelávania rozhodcov je tvorený:
a) kvalifikačným štúdiom trénerov tanečného športu,
b) licenčným školením SZTŠ – Tanečným kongresom (prípadne jeho
náhradou, alebo alternatívnou náhradou),
c) rozhodcovským kongresom WDSF.
MVK môže akcie spájať.
2.7. Paralelní rozhodcovia
2.7.1. Hodnotenie paralelných rozhodcov kontroluje poverený člen MVK, respektíve
SÚ. V rozhodovaní paralelných rozhodcov budú vyhodnotené rozdiely.
V prípade zaznamenania relevantných rozdielov resp. iných „zvláštností“ bude
s paralelným rozhodcom vykonaná analýza.
2.7.2. Úspešný absolvent rozhodcovských skúšok môže plniť kvalifikačnú podmienku
paralelného rozhodovania nasledovne :
a) pre triedu C
- rozhodovať bodovacie súťaže tried D alebo C,
b) pre triedu B
- rozhodovať bodovacie súťaže triedy B,
- rozhodovať SLP juniorov,
c) pre triedu A
- rozhodovať bodovacie súťaže triedy A,
- rozhodovať SLP dospelých,
- rozhodovať súťaže WDSF Juniori II, ECHGP Junior II
d) pre triedu S
- rozhodovať MSR kategórie Dospelí, Do 21, Mládež,
- rozhodovať SLP dospelých,
- pohárové súťaže BAS, AS, alebo S Dospelí,
- rozhodovať súťaže WDSF Dospelí, Do 21, Mládež.
Paralelné rozhodovanie je možné len na súťažiach konaných na území SR.
Paralelné rozhodovanie sa započítava z bodovacích súťaží v kategóriách
Juniori II, Mládež, Do 21 a Dospelí. Paralelné rozhodovanie súťaží v
kategóriách Deti, Juniori I, Seniori I - IV a PD sa nezapočítava. Súťaž, ktorá má
byť uznaná ako plnenie kvalifikačnej podmienky paralelného rozhodovania
musí byť minimálne dvojkolová, pričom 30 % párov musí mať triedu, na ktorú
si rozhodca plní kvalifikačnú podmienku.
2.8. Obnovenie licencie „neaktívneho rozhodcu“
Rozhodca, ktorý nerozhodoval viac ako dva za sebou idúce kalendárne roky, je povinný
počas jedného roku od prvého rozhodovania ako paralelný rozhodca odrozhodovať
min. 50 súťaží. Následne mu bude licencia pre ďalšie obdobie udelená po splnení
všetkých licenčných podmienok.
2.9. Usmernenie ohľadom počtu odrozhodovaných súťaží pre licenčné plnenie
podmienok rozhodcov počas pandémie COVID-19 koriguje MVK priebežne na základe
aktuálnej epidemiologickej situácie a počtu organizovaných súťaží na území SR.
Aktuálne informácie budú zverejňované na webovom sídle SZTŠ.
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Článok 3.
Vzdelávanie trénerov
Vzdelávanie trénerov tanečného športu je obsiahnuté v „Smernici Slovenského zväzu
tanečného športu pre vzdelávanie trénerov“ platnej od 1.11.2020 a zverejnenej na
webovom sídle SZTŠ.

Článok 4.
Vzdelávanie vedúcich súťaže a tajomníkov súťaže, licencie
4.1. Vedúci súťaže musí spĺňať nasledovné kritériá:
• vek minimálne 18 rokov,
• mať platnú kvalifikáciu vedúceho a tajomníka súťaže,
• mať platnú licenciu vedúceho a tajomníka súťaže pre daný kalendárny rok,
• nesmie byť aktívnym tanečníkom (byť držiteľom licencie ŠTT alebo LAT),
• pred prvou prácou vedúceho súťaže musí pracovať minimálne dvakrát ako tajomník
súťaže.
4.2. Tajomník súťaže musí spĺňať nasledovné kritériá:
• vek minimálne 18 rokov,
• mať platnú kvalifikáciu vedúceho a tajomníka súťaže,
• mať platnú licenciu vedúceho a tajomníka súťaže pre daný kalendárny rok,
• nesmie byť aktívnym tanečníkom (byť držiteľom licencie ŠTT alebo LAT).
4.3. Pre získanie kvalifikácie je potrebné absolvovať odborné školenie vedúcich a
tajomníkov súťaží SZTŠ zamerané na legislatívu SZTŠ – Stanovy, Finančný, Organizačný
a Súťažný poriadok SZTŠ. Školenie na získanie kvalifikácie je ukončené testom, ktorý
pripraví SÚ.
4.4. Licenčné podmienky vedúceho súťaže a tajomníka súťaže:
• zaplatenie licenčného poplatku v zmysle Finančného poriadku SZTŠ,
• absolvovanie licenčného školenia vedúcich a tajomníkov súťaží SZTŠ (ak je
organizované),
• splnenie iných podmienok určených MVK pre daný rok (ak sú vopred určené).

Článok 5.
Vzdelávanie sčitateľov, licencie
5.1. Sčitateľ súťaže musí spĺňať nasledovné kritériá:
• vek minimálne 18 rokov,
• mať platnú kvalifikáciu sčitateľa,
• mať platnú licenciu sčitateľa pre daný kalendárny rok,
• byť vlastníkom sčitateľského softwaru schváleného SZTŠ,
• môže byť aktívnym tanečníkom, ak sa nezúčastňuje v daný deň žiadnej inej súťaže.
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5.2. Pre získanie kvalifikácie sčitateľa je povinnosť zúčastniť sa školenia sčitateľov so
zameraním na:
• scating,
• sčitateľský software licencovaný SZTŠ,
• relevantné časti SP a ostatných príslušných legislatívnych materiálov SZTŠ,
• sčítavanie systémom absolútneho hodnotenia WDSF. Školenie musí sčitateľ
úspešne ukončiť testom.
5.3. Licenčné podmienky sčitateľa:
• zaplatenie licenčného poplatku v zmysle Finančného poriadku SZTŠ,
• absolvovanie licenčného školenia sčitateľov SZTŠ (ak je organizované),
• splnenie iných podmienok určených MVK pre daný rok (ak sú vopred určené).
5.4. Pre výkon sčitateľa súťaže je povinnosť zakúpenia sčitateľského softwaru schváleného
SZTŠ, v prípade zmien v sčitateľskom programe ich upgrade.

Článok 6.
Vzdelávanie inšpektorov
6.1. Inšpektora súťaže menuje Prezídium SZTŠ na návrh MVK.
6.2. Inšpektor je menovaný na obdobie ohraničené školením inšpektorov.
6.3. Inšpektorom súťaže sa na návrh MVK môže stať člen SZTŠ so zaplateným licenčným
poplatkom rozhodcu na príslušné obdobie, ktorý je zároveň tréner minimálne 1.
kvalifikačného stupňa (resp. III. triedy) a súčasne rozhodca S triedy.
6.4. Pre výkon funkcie inšpektora je potrebné zúčastniť sa školenia inšpektorov so
zameraním na obmedzený repertoár ŠTT a LAT. Školenie pozostáva z demonštrácie
všetkých povolených figúr v ŠTT a LAT.
6.5. MVK vytvára a SÚ vedie evidenciu inšpektorov súťaží.

Článok 7.
Vzdelávanie tanečných párov reprezentácie
Vzdelávanie tanečných párov reprezentácie je obsiahnuté v smernici „ŠTATÚT
REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SLOVENSKÉHO ZVÄZU TANEČNÉHO ŠPORTU“
platnej od 1.1.2021 a zverejnenej na webovej stránke SZTŠ.

Článok 8.
Vzdelávanie členskej základne
Vzdelávanie členskej základne spočíva v organizovaní:
• tanečného kongresu,
• reprezentačného sústredenia,
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•
•
•
•
•

sústredenia prípravy mládeže,
školiacich seminárov (školenie povinného repertoáru, školenie rozhodcov...),
vzdelávania trénerov,
vydavateľskej činnosti,
informačnej činnosti – internetovej stránky SZTŠ.

8.1. Tanečný kongres
Tanečný kongres je organizovaný jedenkrát ročne v prvom polroku. Konkurz na
usporiadanie Tanečného kongresu je vypísaný v zmysle Organizačného poriadku. MVK
určí tému Tanečného kongresu. Prednášatelia budú určení MVK z domácich alebo
zahraničných odborníkov.
8.2. Sústredenie talentovanej mládeže
Sústredenie talentovanej mládeže je organizované ako vzdelávacia aktivita pre
juniorské a mládežnícke páry. Je otvorené pre celú členskú základňu prostredníctvom
možnosti sledovania tréningov talentovanej mládeže, ak MVK neurčí inak.
8.3. Školiace semináre
Školiace semináre sú organizované ako vzdelávacie aktivity pre vzdelávanie v
konkrétnej veci (povinný repertoár, pravidlá, rozhodovanie...). Vzdelávací účel pre
členskú základňu spočíva v prístupe celej členskej základne k odborným informáciám.
8.4. Vydavateľská činnosť SZTŠ
Vydavateľská činnosť v oblasti vzdelávania spočíva vo vydávaní:
• skrípt povinného repertoáru,
• zväzového periodika,
• iných odborných materiálov.
8.5. Informačná činnosť
Informačná činnosť MVK:
• odborné články,
• oznamy o konaní odborných seminárov,
• linky na rôzne stránky s problematikou tanečného športu.
8.6. Regulácia zverejňovania odborných článkov na podstránke MVK
8.6.1. Táto časť podstránky MVK je zriadená z dôvodu zvýšenia odbornej
informovanosti členskej základne.
8.6.2. Dopisovateľom sa môže stať každý člen SZTŠ, ktorý je držiteľom licencie
rozhodcu, kvalifikácie trénera, licencie funkcionára súťaží, alebo člen
ktoréhokoľvek orgánu či úseku SZTŠ.
8.6.3. Okrem osôb spĺňajúcich bod 8.6.2. môžu MVK požiadať o odborné články iné
osoby podľa svojho uváženia.
8.6.4. Články zverejňované v tejto časti podstránky MVK sú odbornými rozbormi,
štúdiami, alebo popismi akcií v tanečnom športe (súťaží, seminárov,
kongresov).
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8.6.5.
8.6.6.
8.6.7.

Články zverejňované v tejto časti podstránky MVK sú aj odborné články a
práce o tanečnom športe a vedách súvisiacich s tanečným športom (napr.
psychológia, pedagogika, atď.).
Články podliehajú schváleniu osobou, ktorá vo MVK zastrešuje vzdelávanie
členskej základne.
Článok nesmie obsahovať vulgarizmy ani iné nevhodné výrazy.
V tejto časti nie je možné používať skrytú reklamu.

8.9. Regulácia zverejňovania odborných seminárov na podstránke MVK
8.9.1. Táto časť podstránky MVK je zriadená z dôvodu zvýšenia odbornej
informovanosti členskej základne o odborných seminároch, organizovaných
klubmi, alebo jednotlivcami SZTŠ v prípade, že ide o sústredenia pre
reprezentantov.
8.9.2. Zverejňovanie týchto oznamov je bezplatné.
8.9.3. Text oznamu tvorí žiadateľ o uverejnenie. Nesmie však obsahovať vulgarizmy
ani iné nevhodné výrazy.
8.9.4. V tejto časti nie je možné používať skrytú reklamu.

Článok 9.
Záverečné ustanovenia
9.1. Tento Kvalifikačný 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.
9.2. Platnosť licencií rozhodcu, trénera, tanečníka, vedúceho a tajomníka súťaže začína
1.1. daného kalendárneho roka, pre ktorý spĺňajú vyššie uvedené osoby licenčné
podmienky, a končí k 31.12. daného kalendárneho roka.
9.3. Tento Kvalifikačný poriadok SZTŠ nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Prezídiom
SZTŠ dňa 31.10.2020 v Bratislave a účinnosť nadobúda dňa 1. 11. 2020. Bod 2.4
nadobúda účinnosť od 1.11.2021, pričom licenčné podmienky si rozhodcovia plnia
v období od 1.11.2020 do 31.10.2021. Jeho aktualizácia prebieha vždy 1. 11. daného
kalendárneho roka.
Prílohy:
Príloha 1. Manuál – rozhodcovské skúšky
Príloha 2. Žiadosť o získanie rozhodcovskej triedy
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Príloha 1. Manuál – rozhodcovské skúšky
Nový uchádzač – skúšky C:
Do termínu uzávierky prihlášok zaslať na sekretariát SZTŠ:
-

Originál žiadosti
Kópiu trénerského diplomu
Potvrdenie o najvyššej dosiahnutej výkonnostnej triede
Potvrdenie o najlepšom dosiahnutom tanečnom výsledku (kópiu zo súťažného
preukazu, resp. Potvrdenie od vedúceho evidenčného úseku)
Potvrdenie o zaplatení poplatku na účet SZTŠ

Uchádzači o získanie B, A, S:
Do termínu uzávierky prihlášok zaslať na sekretariát SZTŠ:
-

Originál prihlášky.
Potvrdenie o zaplatení poplatku na účet SZTŠ.
Zoznam všetkých súťaží, odrozhodovaných v poslednom roku.

Uchádzači o získanie B (výnimka za dosiahnuté tanečné výsledky):
Do termínu uzávierky prihlášok zaslať na sekretariát SZTŠ:
-

Originál prihlášky
Potvrdenie o zaplatení poplatku na účet SZTŠ
Potvrdenie o najvyššej dosiahnutej výkonnostnej triede
Potvrdenie o najlepšom dosiahnutom tanečnom výsledku(kópiu zo súťažného
preukazu, resp. potvrdenie od vedúceho evidenčného úseku)

Uchádzači o získanie WDSF:
-

Každý uchádzač o WDSF licenciu, po splnení podmienok a ich následnom
zdokladovaní, si podáva žiadosť na Prezídium SZTŠ, ktoré uvedené žiadosti posúdi.
Maximálny počet schválených uchádzačov pre daný rok je dva.

Testy C, B, A, S budú mať 3 časti – všeobecná časť, štandardné tance a latinskoamerické
tance. Každá z nich bude mať 50 otázok, pričom každá otázka bude hodnotená 1 bodom a na
úspešné zvládnutie skúšky je potrebné vo všeobecnom teste byť úspešný aspoň na 70% (t. j.
min. 35 správnych odpovedí) v teste zo štandardných a latinskoamerických tancov na
minimálne 60% (t. j. min. 31 správnych odpovedí v každej časti zo ŠTT a LAT). Na
vypracovanie každej časti majú skúšaní časový limit 60 minút. Po každej časti majú skúšaní
nárok na 10 minútovú prestávku.
Všeobecná časť (C-B) bude pozostávať:
-

25 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou zo súťažného poriadku
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Článok 2 – Druhy súťaží
Článok 8 – Súťažné tance, tempá tancov, dĺžka tancov, repertoár
Článok 12 - Rozhodcovia
-

15 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z Etického kódexu rozhodcu
a zásad etiky SZTŠ (Časť 5 Organizačného poriadku SZTŠ)

-

10 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z Kvalifikačného poriadku
Článok 2 – Vzdelávanie rozhodcov, licencie

Všeobecná časť (A-S) bude pozostávať:
-

20 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou zo súťažného poriadku
Článok 2 – Druhy súťaží
Článok 8 – Súťažné tance, tempá tancov, dĺžka tancov, repertoár
Článok 12 - Rozhodcovia

-

10 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z Etického kódexu rozhodcu
a zásad etiky SZTŠ (Časť 5 Organizačného poriadku SZTŠ)
10 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z Kvalifikačného poriadku
Článok 2 – Vzdelávanie rozhodcov, licencie

-

10 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z WDSF Judging system 2.1/3.0
(WDSF JS2.1/3.0, alebo WDSF Adjudicator´ s Handbook: základné definície
a rozdelenie komponentov-subkomponentov, rozdiely v hodnotení 6-8-10)

Štandardné tance D,C:
-

10 otvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z Všeobecnej časti WDSF
Standard Technique Book (Časť 1, str. 7-42).
40 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z WDSF Standard Technique
Book – Bronze a Silver figúry + špecifické princípy jednotlivých tancov popísané
v úvode každého tanca (W, TG, WV, SF, Q).

Latinskoamerické tance D,C:
-

10 otvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z Všeobecnej časti WDSF
Latinamerican Technique Book (Časť 1, str. 8-32)
40 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z WDSF Latin Technique Book –
Bronze a Silver figúry + špecifické princípy jednotlivých tancov popísané v úvode
každého tanca (S, CHA, R, PD, JI).

Štandardné tance B:
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-

10 otvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z G. Hearn – Technique of
advanced standard ballroom figures (teoretická časť).

-

10 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z WDSF Standard Technique
Book – Gold figúry.

-

30 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z G. Hearn – Technique of
advanced standard ballroom figures.

Latinskoamerické tance B:
-

10 otvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z G. Hearn – Technique of
advanced latinamerican figures (teoretická časť).
10 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z WDSF Latin Technique Book –
Gold figúry.
30 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z G. Hearn – Technique of
advanced latinamerican figures (figúry 1-10).

Štandardné tance A, S:
Ak záujemcovia o rozhodcovské skúšky A triedy napíšu test na 80% a viac, nebudú musieť
písať test na S a po splnení všetkých ostatných podmienok im bude pridelená trieda S.
Ak záujemcovia o rozhodcovské skúšky A na píšu test na menej ako 80 %, musia nasledujúci
rok písať test na S, a musia ho napísať na min. 60%.
-

10 otvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z G. Hearn – Evolution of Body
Rhythm & Dynamic Shaping (teoretická časť).
40 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z G. Hearn – Evolution of Body
Rhythm & Dynamic Shaping.

Latinskoamerické tance A,S:
-

10 otvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z R.Vermeij - Latin - Thinking
Sensing and Doing in Latin American Dancing (celá kniha)
40 zatvorených otázok s jednou správnou odpoveďou z G. Hearn – Technique of
advanced latinamerican figures (figúry 11-20).
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Príloha 2. Žiadosť o získanie rozhodcovskej triedy
Meno a priezvisko:

______________________________________________________________

Evidenčné číslo SZTŠ: ______________________

Dolu podpísaný _________________________________, žiadam o udelenie rozhodcovskej triedy
D,C
B
A
S
WDSF
(hodiace sa zakrúžkovať)

Dosiahnutá najvyššia výkonnostná trieda ako aktívny tanečník / tanečníčka:
ŠTT: ________ LAT: ________
Dosiahnutá kvalifikácia trénera:
I.
II.
III.

IV.

V. kvalifikačného stupňa (hodiace sa zakrúžkovať)

Dosiahnuté výsledky v kategórii Dospelí:
finálové a semifinálové výsledky MSR: ________________________________________________
¼ finálové a lepšie výsledky MS a ME: ________________________________________________

Dátum: ________________ Podpis žiadateľa: _____________________

Prílohy:
Zoznam súťaží v paralelnom rozhodcovskom zbore . výsledky KSIS
U nového uchádzača:
• Výsledky z KSIS alebo kópie štartovných preukazov so zapísanými najlepšími výsledkami,
• kópia trénerského diplomu.
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