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Zoznam použitých skratiek v abecednom poradí:
ADA SR
Antidopingová agentúra SR
ADAMS
Anti-Doping Administration Management System
DSE
Dance Sport Europe (Európska tanečnošportová federácia)
EH
Európske hry
EP
Európsky pohár
IDO
International Dance Organization (Medzinárodná tanečná organizácia)
LAT
Latinskoamerické tance
ME
Majstrovstvá Európy
MOV
Medzinárodný olympijský výbor
MS
Majstrovstvá sveta
MSR
Majstrovstvá Slovenskej republiky
MVK
Metodicko – vzdelávacia komisia
OH
Olympijské hry
OHM
Olympijské hry mládeže
ARnR
akrobatický rokenrol
SH
Svetové hry
SOŠV
Slovenský olympijský a športový výbor
SP
Svetový pohár
SR
Slovenská republika
SZTŠ
Slovenský zväz tanečných športov
ŠTT
Štandardné tance
TŠ
Tanečný šport
IDO MT
disciplíny IDO a módne tanečné štýly
WADA
World Anti-Doping Agency (Svetová antidopingová agentúra)
WDSF
World DanceSport Federation (Svetová tanečno športová federácia)
WRRC
World Rock’n ‘Roll Confederation (Svetová Rokenrolová konfederácia)
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I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY
1) Športová reprezentácia Slovenskej republiky je vecou národnej hrdosti, rozvíja
povedomie o kultúrnej identite, vzťah k vlasti, jej tradíciám a hodnotám. Je vyjadrením
morálnej sily a osobnostnej vyspelosti športovca, s ktorou je spojená aj jeho
zodpovednosť za naplnenie poslania - byť vzorom úspešného športovca - človeka
a inšpiráciou pre mladých slovenských športovcov i pre ostatných občanov Slovenskej
republiky. Prezentovaním svojho športového majstrovstva reprezentant propaguje svoju
osobu, športový klub, národný športový zväz, ale predovšetkým svoju vlasť - Slovenskú
republiku.
2) Štatút reprezentanta upravuje postavenie, práva a povinnosti športovca, ktorý bol
zaradený do reprezentačného tímu Slovenskej republiky (ďalej len „reprezentácia“).1).
3) Štatút reprezentanta sa vydáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“). Obsahuje
minimálne kvalitatívne podmienky a požiadavky na správanie a konanie športovca
nominovaného za člena reprezentácie.
4) V sólových disciplínach musí byť reprezentant držiteľom štátneho občianstva Slovenskej
republiky. V párových disciplínach musí byť minimálne jeden športovec v tanečnom páre
držiteľom slovenského štátneho občianstva, alebo sa postupuje v zmysle pravidiel
nadradených svetových tanečno-športových federácií, ktorých členom je SZTŠ.
V skupinách a formáciách je otázka štátneho občianstva riešená v zmysle pravidiel
nadradených svetových tanečno-športových federácií, ktorých členom je SZTŠ.
5) Pri prvom zaradení reprezentanta do reprezentácie SR je SZTŠ povinný na svoje náklady
zabezpečiť školenie reprezentanta v oblasti antidopingovej regulácie v zmysle legislatívy
SR a predpisov WADA, vrátane Svetového antidopingového kódexu a používania
systému ADAMS. SZTŠ priebežne zabezpečuje informovanosť reprezentantov
o zmenách antidopingových predpisov, zakázaných látkach a pod.
6) Reprezentant musí mať vypracovaný rámcový tréningový plán sústredení a súťažný plán
počas celého obdobia zaradenia do reprezentačného tímu. Tento plán vypracováva
reprezentant so svojím trénerom, spĺňajúcim kritériá podľa článku I. bodu 8). Predkladá
ho do 14 dní od zaradenia do reprezentačného tímu reprezentačnému trénerovi.
7) Materiálne vybavenie, organizačné a finančné zabezpečenie reprezentácie a účasti
športovcov na akciách reprezentácie schvaľuje Prezídium SZTŠ na základe návrhu
Súťažného úseku sekcie, alebo MVK, alebo reprezentačného trénera podľa ekonomickej
situácie a rozpočtu SZTŠ.
8) Tréningový proces reprezentanta musí zastrešovať tréner – odborný trénerský garant
klubu, zodpovedný za člena reprezentačného tímu SR počas klubového tréningového
procesu. Trénerský garant musí spĺňať nasledovné kvalifikácie a mať platnú licenciu:
a) Od 1.1.2022 musí zastrešiť každého reprezentanta SR v klube trénerský garant s
kvalifikáciu minimálne I. kvalifikačného stupňa / 3.triedy s platnou licenciou trénera.
Platí pre každú sekciu, v ktorej reprezentant SR za klub pôsobí – ak reprezentanti SR v
klube pôsobia vo všetkých troch sekciách, potrebuje 3 trénerských garantov s
uvedeným vzdelaním (TŠ, ARnR, IDO MT).
b) Od 1.1.2026 musí zastrešiť každého reprezentanta SR v klube trénerský garant s
kvalifikáciu minimálne II. kvalifikačného stupňa / 2.triedy s platnou licenciou trénera.
Platí pre každú sekciu, v ktorej reprezentant SR za klub pôsobí – ak reprezentanti SR v
klube pôsobia vo všetkých troch sekciách, potrebuje 3 trénerských garantov s
uvedeným vzdelaním (TŠ, ARnR, IDO MT).
1

§29 ods.2 Zákona o športe
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c) Od 1.1.2028 musí zastrešiť každého reprezentanta SR v klube trénerský garant s
kvalifikáciu minimálne III. kvalifikačného stupňa / 1.triedy s platnou licenciou trénera.
Platí pre každú sekciu, v ktorej reprezentant SR za klub pôsobí – ak reprezentanti SR v
klube pôsobia vo všetkých troch sekciách, potrebuje 3 trénerských garantov s
uvedeným vzdelaním (TŠ, ARnR, IDO MT).

II. PRÁVA A POVINNOSTI REPREZENTANTA SR
1) Reprezentant SR je oprávnený najmä:
a) byť nominovaný na základe dosiahnutých výsledkov zo sledovaných súťaží podľa
smernice jednotlivých sekcií SZTŠ, na podujatia reprezentácie, ktorými sú najmä
sústredenia, spoločné tréningy, a zahraničné súťaže: OH, SH, MS, ME, OHM, EH, SP,
EP, a pod.,
b) byť oboznámený so štatútom reprezentanta a ďalšími právami a povinnosťami
reprezentanta,
c) využívať a požadovať prostredníctvom reprezentačného trénera materiálno –
technické vybavenie SZTŠ, ktorým SZTŠ disponuje a je pre účely reprezentácie, vždy
vtedy, keď je to nevyhnutné,
d) prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju činnosť s osobou, či
orgánom plniacim funkciu reprezentačného trénera.
e) dožadovať sa plnenia schválených rozhodnutí Prezídia SZTŠ, ktoré súvisia s jeho
prípravou a účasťou na reprezentácii,
f) mať na základe smernice sekcie uhradené náklady spojené s reprezentáciou, v rozsahu
stanovenom príslušným rozhodnutím Prezídia SZTŠ, alebo výborov jednotlivých
sekcií,
g) v súlade s kritériami a rozhodnutím Prezídia SZTŠ byť odmenený za dosiahnuté
výsledky na titulárnych podujatiach z finančných prostriedkov, ktoré SZTŠ týmito
výsledkami získala,
h) požadovať uhradenie výdavkov spojených s účasťou na podujatiach reprezentácie,
ktoré boli schválené Prezídiom SZTŠ,
i) v prípade zistenia porušenia práv reprezentanta požiadať príslušný výkonný orgán
SZTŠ o nápravu, a to prostredníctvom zástupcu športovcov v Prezídiu SZTŠ, alebo
športového klubu, ku ktorému má klubovú príslušnosť,
j) vzdať sa reprezentácie SR z vážnych dôvodov, ktorými sú najmä zranenie, náhle
zhoršenie zdravotného stavu ( potvrdené lekárom, ktorého určil SZTŠ ). Tento akt
musí vykonať formou písomného oznámenia (poštou alebo e-mailom), doručeného na
sekretariát SZTŠ.
2)
Povinnosti reprezentanta SR:
a) športovec, ktorý splnil podmienky smernice príslušnej sekcie na zaradenie do
reprezentácie, vyplní a odovzdá na sekretariát SZTŠ formulár nachádzajúci sa
v prílohe 1. Jeho vyplnením, podpisom a odovzdaním súhlasí so zaradením do
reprezentácie a prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom štatútu reprezentanta
a deklaruje, že sa ním bude riadiť. V prípade, ak športovec nie je spôsobilý na právne
úkony, súhlas vyjadrí jeho zákonný zástupca,
b) dôstojne a zodpovedne reprezentovať SR a dbať o dobré meno SR, SZTŠ a slovenskej
reprezentácie na podujatiach, na ktoré bol nominovaný,
c) rešpektovať a ctiť si štátne symboly Slovenskej republiky: znak, hymnu, vlajku,
d) oboznámiť sa, dodržiavať a riadiť sa športovo-technickými a bezpečnostnými
predpismi a pravidlami SZTŠ,
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e) zúčastniť sa všetkých podujatí reprezentácie (sústredení, tréningovej prípravy,
lekárskych prehliadok, domácich a medzinárodných podujatí po akceptácii nominácie,
podrobiť sa na vyzvanie dopingovým kontrolám v SR i v zahraničí), na ktoré bol
nominovaný.
Svoju neúčasť na podujatiach reprezentácie, s výnimkou dopingových kontrol, je
povinný dostatočne vopred (t.j. min. 7 kalendárnych dní) odôvodniť a zaslať MVK
prostredníctvom sekretariátu SZTŠ písomnou formou (e-mail, pošta). K neúčasti zo
zdravotných dôvodov sa vyžaduje priložiť lekárske potvrdenie (nie lekársku správu).
V prípade dlhodobého študijného, alebo pracovného pobytu s vymedzeným obdobím v
zahraničí je reprezentant povinný v predstihu požiadať o výnimku Prezídium SZTŠ,
ktoré ho môže počas tohto obdobia uvoľniť z povinnosti zúčastňovať sa podujatí
reprezentácie. V prípade, ak športovec svoju neúčasť neospravedlní včas a
objektívnymi dôvodmi, môže mu byť uložené nahradiť náklady (škody) s tým spojené,
a to vždy na základe rozhodnutia Prezídia SZTŠ,
f) dostaviť sa na podujatia reprezentácie včas, s maximálnym nasadením absolvovať
každú športovú činnosť a to hlavne tréningový proces a súťaže, na ktoré bol
nominovaný,
g) uprednostňovať záujmy reprezentácie pred záujmami materského klubu,
h) absolvovať tréningový proces a súťaže podľa vypracovaného rámcového tréningového
plánu sústredení a súťažného plánu. Na podujatiach reprezentácie dodržiavať pokyny
reprezentačného trénera, ktorý sa podujatia zúčastňuje a spolupracovať s ním, ako aj s
ostatnými členmi reprezentácie a realizačného tímu,
i) absolvovať zdravotné prehliadky a funkčnú diagnostiku u športového lekára
minimálne jedenkrát do roka. Dbať o svoj zdravotný stav, pravidelne informovať
reprezentačného trénera o jeho zmenách,
j) starať sa o zverený reprezentačný materiál a materiálno-technické vybavenie.
V prípade zapožičania ho vrátiť v dohodnutom termíne reprezentačnému trénerovi
alebo sekretariátu SZTŠ, ak nie je určené inak, vždy však najneskôr pri ukončení
reprezentácie. Stratu a poškodenie bez zbytočného odkladu nahlásiť a škodu nahradiť,
k) počas všetkých reprezentačných podujatí, na ktoré je nominovaný, nosiť predpísané
oblečenie,
l) rešpektovať záujmy sponzorov a reklamných partnerov SZTŠ a reprezentácie SR.
Dodržiavať záväzky plynúce zo zmluvných vzťahov SZTŠ so sponzormi a
reklamnými partnermi,
m) na všetkých akciách reprezentácie dodržiavať zákaz akokoľvek propagovať vlastnú
osobu alebo využívať svoju osobu v rôznej forme na účely reklamy výrobkov, služieb
iných subjektov, než sú reklamní a obchodní partneri SZTŠ a jej reprezentácie.
Výnimku z tohto zákazu môže udeliť iba Prezídium SZTŠ, pričom je povinný
rešpektovať podmienky dohodnuté alebo určené vo výnimke,
n) zúčastniť sa po požiadaní Prezídia SZTŠ aj podujatí spoločenského, marketingového,
benefičného, či reklamného charakteru, ktorých sa SZTŠ zúčastňuje, alebo ich priamo
usporadúva pre účely reklamných partnerov SZTŠ a reprezentácie za účelom podpory
a prezentácie tanečných športov, či iných prospešných cieľov,
o) udržovať platnosť svojich cestovných dokladov (cestovný pas, príp. občiansky
preukaz, európsky zdravotný preukaz) a mať platné cestovné poistenie a športové
úrazové poistenie (v zmysle pravidiel nadradených Svetových tanečno-športových
federácií),
p) byť príkladom pre ostatných športovcov pri športovej činnosti a súčasne sa zdržať
akéhokoľvek správania a konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno SZTŠ a
reprezentácie SR,

2022

Štatút reprezentanta v tanečných športoch

4

q) vyhnúť sa požívaniu alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok,
zakázaných podporných látok, fajčeniu a vzbudzovaniu verejného pohoršenia počas
(avšak nie len) všetkých podujatí reprezentácie,
r) dodržiavať všetky platné predpisy SZTŠ a rozhodnutia orgánov SZTŠ a SOŠV, riadne
a včas plniť svoje záväzky voči nim,
s) dodržiavať všetky povinnosti, rozhodnutia a opatrenia uplatňované v boji proti
dopingu a povinnosti v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení,
t) dodržiavať a plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a opatrení prijatých SADA,
WADA, vrátane smerníc Svetového antidopingového kódexu. V prípade ak SADA
zaradí športovca do systému ADAMS, je povinný a osobne zodpovedný za
odovzdávanie informácií o svojom pobyte športovca do systému ADAMS,
u) v prípade, ak si reprezentant SR neplní povinnosti reprezentanta SR, môže mu byť na
návrh MVK, alebo reprezentačného trénera a rozhodnutím Prezídia SZTŠ pozastavený
štatút reprezentanta, prípadne bude postihovaný v súlade s Disciplinárnym poriadkom
SZTŠ. Toto neplnenie povinností môže byť dôvodom pre jeho vylúčenie
z reprezentácie.
v) absolvovať lekársku prehliadku u športového lekára podľa zákona o športe §100 ods. 2
zákona číslo 440/2015 Z.z. a prílohy k vyhláške 51/2016 Z.z.,
w) nezúčastňovať sa na politických, etnických, náboženských alebo iných vnútorných
záležitostiach krajiny, na území ktorej sa zúčastňuje podujatí reprezentácie a nekonať̌
urážlivo voči takej krajine, jej obyvateľom, oficiálnym úradom a vierovyznaniu.

III. REPREZENTAČNÝ TÍM
Reprezentanti v sólach, duách a pároch majú zmluvu medzi SZTŠ a reprezentantom
priamo na konkrétneho športovca. Reprezentačné skupiny a formácie majú zmluvu medzi
SZTŠ a klubom, ktorý reprezentačnú skupinu a formáciu vedie, s doloženým menným
zoznamom reprezentantov a zodpovedného trénera podľa článku I. bodu 8. tohto dokumentu.
1) Kritéria pre zaradenie športovcov do reprezentačného tímu:
a) Sekcia tanečného športu – Reprezentant SR bude zaradený na základe výsledkov
Majstrovstiev SR v jednotlivých vekových kategóriách.
b) Sekcia IDO MT – Reprezentant SR bude zaradený na obdobie medzi jednotlivými
sledovanými kvalifikačnými súťažami (MSR) po konajúce sa v nasledovnom
kalendárnom roku. V juniorskej a hlavnej/dospelej vekovej kategórii na základe
výsledkov aktuálnych majstrovstiev SR a výsledkov z MS a ME z predošlého
kalendárneho roku a v súlade so súťažnými pravidlami medzinárodnej organizácie v
nasledovných disciplínach: Breakdance (Breaking), Hip Hop, Disco Dance, Disco
Free Style/Acrobatic Disco Dance (Freestyle), Street Dance Show, Disco Show, Show
Dance, Jazz Dance, Modern and contemporary, Salsa/Latino show, Tango Argentino.
V každej disciplíne a kategórii bude menovaný jeden reprezentant (1 sólo, 1 duo, 1
skupina, 1 formácia) na základe získania najvyššieho súčtu bodov (body majú platnosť
od dátumu konania súťaže po dátum konania súťaže v ďalšom kalendárnom roku)
pridelených nasledovne:
▪ 1.-3.miesto na aktuálnych MSR (je podmienkou):
o 1.miesto
5 bodov
o 2.miesto
4 body
o 3.miesto
3 body
▪ Umiestnenie na predošlých MS:
o 1.miesto 10 bodov
o 2.miesto 9 bodov
o 3.miesto 8 bodov
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o Finále
6 bodov
o Semifinále 4 body
o Štvrťfinále 2 body
▪ Umiestnenie na predošlých ME:
o 1.miesto 6 bodov
o 2.miesto 5 bodov
o 3.miesto 4 body
o Finále
3 body
o Semifinále 2 body
o Štvrťfinále 1 bod
▪ V prípade rovnosti bodov rozhoduje umiestnenie na MS.
▪ V prípade, ak sa v kalendárnom roku predchádzajúcom MSR
neuskutočnili MS a/alebo ME, pre kritérium zaradenia bude
rozhodujúci výsledok z predošlého roku.
▪ Vo výnimočných prípadoch absencie súťaží MSR, ME, MS
v niektorej disciplíne, prípadne pri absencii súťaže v niektorej
súťažnej forme/kategórii danej disciplíny, o zaradení do
reprezentačného tímu rozhodne Výbor sekcie IDO MT na základe
odporúčania vzdelávacieho úseku sekcie IDO MT.
▪ V kategórii sólo a duo juniorskej vekovej kategórie 1 pre
kritérium zaradenia nebudú zohľadnené výsledky z MS a ME
detskej vekovej kategórie.
c) Sekcia ARnR – Reprezentant SR bude zaradený na daný kalendárny rok na základe
výsledkov v jednotlivých kategóriách (podľa Prílohy 5):
▪ Children
1.- 3. miesto
▪ Juveniles
1.- 3. miesto
▪ Junior
1.- 3. miesto
▪ Couple dance show
1.- 3. miesto
▪ Main class contact style
1.- 5. miesto
▪ Main class free style
1.- 5. miesto
▪ Junior formation
1. miesto
▪ Main class formation
1. miesto
▪ Girls formation
1. miesto
▪ Ladies formation
1. miesto
▪ Boogie woogie (Junior, Main class, Senior)
1. miesto
2) Nominácia na vrcholné podujatia: OH, SH, MS, ME, OHM, EH, SP, EP podlieha
nominačnému poriadku sekcií SZTŠ (viď príloha 3,4 a 5 ).
3) MVK, reprezentačný tréner, vo vzájomnej spolupráci s reprezentantmi pripravujú plán
prípravy reprezentácie SR na príslušný tréningový cyklus (spravidla ročný), prípadne na
iné cykly, ako aj olympijský cyklus.

IV. VYRADENIE Z REPREZENTAČNÉHO TÍMU
1) z rozhodnutia Prezídia SZTŠ o vylúčení z reprezentácie na základe neplnenia kritérií pre
zaradenie do reprezentácie, prípadne na základe podnetu Disciplinárneho orgánu SZTŠ,
v prípade porušení povinností reprezentanta uvedených v čl.II, bodu 2q tohto dokumentu,
2) dňom zistenia pozitívneho testovania na užitie zakázaných podporných látok, či iného
porušenia antidopingovej regulácie,
3) bezdôvodným neabsolvovaním telovýchovno-športovej prehliadky 1-krát za rok,
respektíve stanoviskom športového lekára nevykonávať športovú činnosť,
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4) dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta,
5) dňom vzdania sa členstva v reprezentačnom tíme SR,
6) neodôvodneným a neospravedlneným odmietnutím reprezentovať SR na návrh
reprezentačného trénera,
7) stratou štátneho občianstva SR,
8) odmietnutím nominácie do reprezentácie. Športovec, ktorý sa odmietne ako športový
reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú bol
riadne nominovaný SZTŠ alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v
posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky, sa dopustí priestupku podľa § 96
ods. 1 písm. a) zákona o športe, za ktorý mu okrem straty priazne fanúšikov a športovej
verejnosti hrozí pokuta od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
O prípadoch, ktoré táto smernica priamo nerieši, odporúča riešenie Prezídiu SZTŠ Metodicko
– vzdelávacia komisia SZTŠ.
Výkon práv a povinností reprezentanta zabezpečuje SZTŠ, ktorý ho do reprezentácie zaradil.
Športovec berie na vedomie, že SZTŠ uvedie jeho meno a údaje v zozname športových
reprezentantov, ktorý je povinný viesť a zverejniť v zmysle ustanovení §16,ods.2, písm. h)
Zákona č.440/2015 Z.z. o športe
SZTŠ si vyhradzuje právo na základe požiadaviek zo strany MŠVVŠ SR zverejniť
stanoveným spôsobom znenie zmluvy, zverejniť údaje z faktúr a vyúčtovaní dokladov, resp.
zverejniť iné údaje v rozsahu a forme určenej predpisom MŠVVŠ SR, resp. zmluvou
o poskytnutí dotácie .
Táto smernica nadobúda platnosť dňom jeho schválenia na zasadnutí Prezídia SZTŠ dňa
14.1.2022 a účinnosť od 31.3.2022
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PRÍLOHA 1 - REPREZENTAČNÉ SÚSTREDENIA
Titul:

..........................................................................

Meno:

..........................................................................

Priezvisko:

..........................................................................

Dátum narodenia:

..........................................................................

Štátna príslušnosť:

..........................................................................

Čestné štátne tituly a ocenenia:

..........................................................................

Číslo bankového účtu
na príjem a použitie:
1. dotácie:

..........................................................................

2. sponzorského:

..........................................................................

Právny titul, na základe ktorého
fyzická osoba vykonáva športovú
činnosť za športovú organizáciu:

..........................................................................

Sekcia:

..........................................................................

Člen tanečného páru:

..........................................................................

Člen duo:

..........................................................................

Člen skupiny:

..........................................................................

Člen formácie:

..........................................................................

Tanečný klub:

..........................................................................

Hlavný tréner reprezentanta:

..........................................................................

Kvalifikačný stupeň trénera:

..........................................................................

................................................................................
Meno a priezvisko - podpis reprezentanta
V prípade reprezentanta mladšieho ako 18 rokov podpis zákonného zástupcu:

.............................................................
Meno a priezvisko / zákonný zástupca
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PRÍLOHA 2 - REPREZENTAČNÉ SÚSTREDENIA
SZTŠ usporadúva reprezentačné sústredenia pre reprezentačný tím pre všetky 3
sekcie.
b) Sústredenia organizačne zabezpečuje organizátor, ktorý bude vybraný na základe
konkurzu vypísaného sekciou.
c) Tematickú náplň jednotlivých sústredení schvaľuje výbor sekcie na základe návrhu
VÚ.
d) Lektorov a trénerov na jednotlivé sústredenia predkladá VÚ a schvaľuje Výbor sekcie
SZTŠ.
e) Povoliť vstup na jednotlivé sústredenia iným osobám je v kompetencii Prezídia SZTŠ.
f) Výbor sekcie zváži, či bude organizovať sústredenia v danom roku podľa finančných
možností SZTŠ, alebo sa rozhodne niektoré sústredenia neorganizovať, prípadne
spojiť.
a)

1)
Sekcia tanečného športu
Reprezentačné sústredenie – Juniori:
•
reprezentanti Juniori I a Juniori II,
•
lektormi sústredenia sú renomovaní slovenskí lektori vybraní VÚ na
dvojročné obdobie a schválení Výborom sekcie (počet lektorov: 3 ŠTT, 3 LAT,
1 iný druh pohybovej prípravy),
•
2 – 3 dňové sústredenie 2- krát ročne,
•
sústredenie je zamerané na individuálny prístup aj spoločné trénovanie párov
upravené pre nižšie vekové kategórie s dôrazom na všeobecné princípy a
základy v tanečnom športe,
•
spoločné lekcie sú vedené osobitne pre kategóriu pre kategóriu Juniori I
a Juniori II,
•
páry kategórie Juniori I sa zúčastňujú len spoločných lekcií pre kategóriu
Juniori I, rovnako aj kategória Juniori II,
•
na sústredení sú lekcie s lektorom zameraným na iné tanečné žánre so
zameraním na rozvoj pohybových schopností.
Reprezentačné sústredenie – Mládež a do 21 rokov
•
reprezentanti kategórie Mládež a do 21 rokov,
•
2 – 3 dňové sústredenie 1 krát ročne,
•
lektormi sústredenia sú renomovaní zahraniční lektori (počet lektorov: 1 ŠTT,
1 LAT) a doplnkoví lektori z oblasti športovej kinantropológie, edukológie a
humanistiky, vybraní VÚ a schválení Výborom sekcie SZTŠ,
•
spoločné lekcie sú vedené spoločne pre kategóriu mládež a do 21 rokov.
Reprezentačné sústredenie – Seniori
•
reprezentanti Seniori I až Senior IV,
•
lektormi sústredenia sú renomovaní slovenskí lektori vybraní VÚ a schválení
Výborom sekcie SZTŠ (počet lektorov: 1-2 ŠTT, 1-2 LAT),
•
1-2 dňové sústredenie 1 -krát ročne,
•
sústredenie je zamerané na individuálny prístup aj spoločné trénovanie párov s
dôrazom na všeobecné princípy a základy v tanečnom športe.
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PRÍLOHA 3 - ZÁSADY NOMINÁCIE TANEČNÝCH PÁROV NA
ŠTATUTÁRNE, OTVORENÉ A POHÁROVÉ SÚŤAŽE WDSF
1)

2)

3)

4)
5)

1)

2)

3)

4)

I.
Všeobecné ustanovenia
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.
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.
Ak po potvrdení nominácie nastali skutočnosti, ktoré neumožňujú páru zúčastniť sa
predmetnej 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.
Na nomináciu nie je možné uplatniť si nárok zo strany klubu, resp. tanečného páru.
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.
II.
Kritériá nominácie tanečných párov
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.
Otvorené bodovacie súťaže v zahraničí
Účasť je možná pre všetky páry SZTŠ danej vekovej kategórie a výkonnostnej
triedy bez nominácie SZTŠ.
Otvorené súťaže WDSF (Open, International Open, World Open, Grand Slam)
a festivaly.
Účasť je možná pre všetky páry SZTŠ danej vekovej kategórie bez nominácie SZTŠ.
Štatutárne súťaže WDSF:
a) Štatutárne súťaže WDSF sú: Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy ,Svetový pohár,
Európsky pohár, Majstrovstvá EÚ, Majstrovstvá strednej Európy, Svetové hry,
majstrovstvá subkontinentov, akademické šampionáty.
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,

2022

Štatút reprezentanta v tanečných športoch

10

c)

d)

e)

f)

g)
h)

Mládež, Do 21, Dospelí, 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
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. Nominované môžu byť len tanečné páry, ktoré
spĺňajú vekovú hranicu v roku konania súťaže.
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.
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.
Súčasťou nominácie tanečného páru resp. formácie je aj kouč, ktorým je tréner páru
(formácie), v prípade maloletých a mladistvých to môže byť aj rodič. Kouč je
nominovaný na základe potvrdenia nominácie, kde nominovaní uvedú jeho meno.
Podmienky účasti kouča na súťaži určuje organizátor súťaže. Organizačné náležitosti
ohľadne jeho pobytu na súťaži zabezpečuje vedenie klubu, z ktorého je nominovaný
pár. V prípade akceptácie len jedného kouča má prednosť kouč prvého páru, pred
rodičom je uprednostnený tréner druhého páru alebo funkcionár zväzu. V takomto
prípade nominovaný kouč preberá zodpovednosť za oba tanečné páry.
O nomináciách, ktoré nerieši tento NP, rozhodne SÚ, s čím oboznámi Prezídium.
Kritériá nominácie na štatutárne súťaže WDSF:
Nominácia:
Následná nominácia:
DOSPELÍ:
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)
WC 1. zo SLP
(2., 3., 4., 5., 6. zo SLP)
EC 2. zo SLP
(3., 4., 5., 6. zo SLP)
MEÚ 3. z MSR a 1. z WRL
(4. MSR, 2. WRL, 5. MSR, 3. WRL, 6. MSR, 4.
WRL)
MSE 4. z MSR a 2. z WRL
(5. z MSR, 3. z WRL, 6. z MSR, 4. z WRL)
ME Univ. 1. a 2. z Akad. MSR
(3., 4., 5., 6. z Akad. MSR)
SH nominácia WDSF
–
10T
MS 1. z MSR
(2., 3., 4. z MSR)
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ME 1. z MSR
WC 2. z MSR
EC 2. z MSR
MEÚ 3. z MSR
MSE 4. z MSR
Freestyle ŠTT + LAT
MS 1. a 2. z MSR
ME 1. a 2. z MSR
Do 21:
ŠTT + LAT
MS 1. a 2. z MSR
ME 1. a 2. z MSR
10T
MS 1. z MSR
ME 1. z MSR
MLÁDEŽ:
ŠTT + LAT
MS 1. a 2. z MSR
ME 1. a 2. z MSR
10T
MS 1. z MSR
ME 1. z MSR
JUNIORI 2:
ŠTT + LAT
MS 1. a 2. z MSR
10T
MS 1. z MSR
SENIORI:
ŠTT + LAT
MS 1. a 2. z MSR
10T
MS 1. z MSR
FORMÁCIE:
ŠTT + LAT
MS 1. a 2. z MSR
ME 1. a 2. z MSR

5)

(2., 3., 4. z MSR)
(3., 4., 5. z MSR)
(3., 4., 5. z MSR)
(4., 5., 6. z MSR)
(5., 6., 1. z MSR)
(3., 4., 5., 6. z MSR)
(3., 4., 5., 6. z MSR)

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

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

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

(3. z MSR)
(2., 3. z MSR)

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

Príspevky cestovného na nominačné súťaže

Pre súťaže v kategórii Juniori 2 a Mládež sa do cestovných nákladov zahŕňajú aj náklady na
jedného coacha na pár v zmysle Nominačného poriadku v rovnakom rozsahu ako páru
(cestovné, hotel, víza).
Pri nominácii viacerých ako 2 párov ŠTT, LAT a 1 páru 10T sa náklady preplácajú len dvom
resp. jednému najlepšie umiestneným párom.
Páru, ktorý sa umiestni v prvom kole súťaže, aj keby to bolo semifinále, sa žiadne dotácie
nevyplácajú.
Pár pri vyúčtovaní účasti na štatutárnej súťaži WDSF, DSE musí zaslať na sekretariát zväzu
vyplnený cestovný príkaz, Vyúčtovanie cestovných nákladov reprezentantov a doklady, ktoré
požaduje uhradiť.
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Juniori II,
Mládež Do 21,
Dospelí,
Seniori, PD
Majstrovstvá
sveta ŠTT, LAT
Majstrovstvá
Európy ŠTT,
LAT
Majstrovstvá
sveta 10T
Majstrovstvá
Európy 10T
World Cup

Top 48 (MS)
Top 36 (ME)

Štvrťfinále (24)

Semifinále (12)

60% cestovného

80% cestovného

50% cestovného

70% cestovného

100%
cestovného
100%
cestovného

100%
cestovného
100%
cestovného

100%
cestovného
100%
cestovného
100%
cestovného
75% cestovného

100%
cestovného
100%
cestovného
100%
cestovného
100%
cestovného
100%
cestovného

60% cestovného
50% cestovného
50% cestovného

Europa Cup
MEÚ, MSE,
AME

50% cestovného

Formácie

Finále (6)

účasť

Semifinále (12)

Finále (6)

Majstrovstvá sveta

500,- €

1500,- €

2000,- €

Majstrovstvá Európy

250,- €

1500,- €

2000,- €

Umiestnenie v Ranking liste WDSF (vyhodnocuje sa k 1.12. daného roka):
1. - 120. miesto
1. - 10. miesto
1. - 20. miesto
1. - 50. miesto
1. - 60. miesto
1. - 6. miesto
1. - 30. miesto
1. - 50. miesto
1. - 30. miesto
1. - 20. miesto

1 bod = 0,40 €
1 bod = 0,40 €
1 bod = 0,40 €
1 bod = 0,40 €
1 bod = 0,40 €
1 bod = 0,40 €
1 bod = 0,40 €
1 bod = 0,40 €
1 bod = 0,40 €
1 bod = 0,40 €

Dospelí ŠTT, LAT
Dospelí 10T
Do 21 ŠTT, LAT
Mládež ŠTT
Mládež LAT
PD ŠTT, LAT
Seniori I ŠTT
Seniori II a III ŠTT
Seniori IV ŠTT
Seniori I a II LAT

Pre dotáciu za body z WRL WDSF je relevantná výlučne príslušná veková kategória
tanečného páru.
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PRÍLOHA 4 - ZÁSADY NOMINÁCIE TANEČNÍKOV SEKCIE IDO
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)

Nomináciu na medzinárodnú súťaž IDO (prípadne súťaž v disciplíne IDO
organizovanej iným národným zväzom IDO, napr. CDO, MTO…) získa tanečník,
dvojica, pár, skupina, kolektív na nominačnej súťaži sekcie disciplín IDO SZTŠ (s IDO
MT). Počet nominovaných je určený limitom každej konkrétnej medzinárodnej súťaže
(spravidla 3-5 na majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy, širšia početnejšia
nominácia na svetový pohár, ...). Počet možných nominovaných za krajinu určuje
Medzinárodný súťažný úsek IDO a je zverejnený spolu s propozíciami a informáciami
o súťaži na webovej stránke medzinárodnej federácie.
Nomináciu na MSR vo vybraných tanečných disciplínach z výsledkov
nominačnej/kvalifikačnej súťaže sekcie IDO MT (pozri Súťažný poriadok).
Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (predošlé medailové umiestnenia na IDO
majstrovstvách Európy, IDO majstrovstvách sveta a podobne) nominácia môže byť
pridelená rozhodnutím Výboru sekcie IDO MT .
Nominácia v danej tanečnej disciplíne je neprenosná do inej tanečnej disciplíny.
V prípade nezáujmu nominovaného o súťaž bude nominácia presunutá na nasledovného
v poradí.
Každá nominácia na súťaž IDO musí byť schválená Výborom sekcie IDO MT.
Nomináciu v kolektívnych tanečných disciplínach získava kolektív-súbor bez ohľadu na
následné personálne a choreografické úpravy danej choreografie.
V tanečných disciplínach jednotlivcov, dvojíc a párov získava nomináciu konkrétny
tanečník, resp. konkrétni tanečníci, bez ohľadu na klubovú príslušnosť, s možnosťou
úpravy choreografie svojho vystúpenia.
Záujem o nomináciu na súťaž tanečník alebo súbor potvrdí prostredníctvom súťažného
Informačného systému (ďalej iba IS) prihlásením na stránke sekcie IDO MT SZTŠ/
súťaže. V prípade nepotvrdenia nominácie na medzinárodnú súťaž IDO v súťažnom
Informačnom systéme po termíne 1.deadlinu, bude nominácia automaticky zrušená a
posunutá na náhradníka.
"Defending Champion": IDO majster Európy alebo IDO majster sveta (jednotlivec, pár,
dvojica, skupina, formačný kolektív) má právo na nasledujúcich majstrovstvách Európy,
resp. sveta svoj titul majstra v danej tanečnej disciplíne a vekovej kategórii obhajovať a
nastúpiť do súťaže aj bez účasti na národnej nominačnej súťaži a nad rámec počtu
možných nominovaných z krajiny.
Ak tanečník (jednotlivec, pár, dvojica) nemôže obhajovať svoj titul z dôvodu postupu
do staršej vekovej kategórie, môže tento titul obhajovať v zodpovedajúcej vekovej
kategórii a nad rámec počtu možných nominovaných z krajiny.
Rozhodnutie o nominácii na medzinárodnú súťaž v prípade rovnakého umiestnenia na
MSR/nominačnej súťaži:
a) v prípade finálového umiestnenia sa porovnajú známky dvoch súťažiacich, tak, že
lepšia známka sa zmení/redukuje na 1 a horšia na 2, ktorý zo súťažiacich má viac
„redukovaných“ známok 1 je uprednostnený pri nominácii,
b) v prípade nefinálového umiestnenia v DD a HH (sólo, duo, skupina) sa prihliada
na výsledky pohárových súťaží v danom súťažnom a kalendárnom roku (a hlavne
porovnanie daných dvoch súťažiacich), uprednostnený je súťažiaci s lepšími
umiestneniami,
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13)

14)

15)

16)
17)

c) v prípade nefinálového umiestnenia v disciplínach s vlastnou hudbou, napr.
formácie a všetky performing arts disciplíny a kategórie, sa prihliada na výsledky
v minulom súťažnom a kalendárnom roku na Slovensku aj v zahraničí (a hlavne
porovnanie daných dvoch súťažiacich)
Uprednostnenie účasti na súťaži, ktorú nevyhlasuje SZTŠ ani IDO na úkor súťaže
SZTŠ alebo IDO môže byť zohľadnené pri prideľovaní finančných prostriedkov.
UPOZORNENIE:
Nominačnej súťaže sa môžu zúčastniť iba členovia SZTŠ (sekcie disciplín IDO MT),
prípadne obmedzené množstvo členov iných národných zväzov registrovaných v IDO.
Medzinárodných súťaží IDO sa môžu zúčastňovať iba nominovaní členovia sekcie
disciplín IDO MT po zaplatení medzinárodného ročného registračného poplatku IDO a
medzinárodného štartovného poplatku.
Potvrdenie účasti na súťaži:
a) Potvrdenie účasti tanečníka alebo kolektívu na medzinárodnej majstrovskej súťaži
sa môže uskutočniť len cestou Výboru sekcie IDO MT.
b) Termín uzávierky prihlášok účasti je podľa oznámenia v propozíciách.
c) Po termíne prihlášok účasti nie je dôvod pre dodatočné prihlásenie.
d) Neúčasť v súťaži po záväznom prihlásení v súťažnom Informačnom systéme
sekcie IDO MT je nutné písomne oznámiť okamžite určenému zástupcovi
organizátora súťaže na území SR a Výboru sekcie IDO MT v prípade súťaží v
zahraničí.
e) Členovia sekcie IDO MT sú povinní oznámiť Výboru sekcie IDO MT plánovanú
účasť na otvorených medzinárodných súťažiach minimálne 14 dní pred konaním
súťaže.
f) Po ukončení súťaže sú povinní písomne do 14 dní oznámiť oficiálne výsledky
Výboru sekcie IDO MT.
g) Po prihlásení na súťaž v súťažnom Informačnom systéme a po 2.deadline je
zodpovedný zástupca klubu povinný, v prípade nepredvídaných okolností,
písomne alebo telefonicky oznámiť určenému zástupcovi organizátora dôvod
neúčasti najneskôr do termínu ukončenia prezentácie a Vedúcemu výpravy v
prípade medzinárodnej súťaže pred termínom začatia prezentácie na súťaži.
Vedúci výpravy sekcie IDO MT na medzinárodných súťažiach IDO (Team Captain):
a) je prítomný na každej medzinárodnej súťaži IDO,
b) je jediným hovorcom slovenskej výpravy (aj vo veci požiadaviek, protestov, a
pod.),
c) registruje na súťaži IDO členov súťažnej reprezentačnej výpravy,
d) je kontaktnou osobou medzi členmi súťažnej reprezentácie a organizátorom,
Supervisorom, Chairman of Judges a ďalšími členmi organizačného štábu na
súťaži IDO.
e) Vedúceho výpravy navrhuje a schvaľuje Výbor sekcie IDO MT
Nomináciu na medzinárodnú súťaž WDSF navrhuje a schvaľuje Výbor sekcie IDO MT
na základe výsledkov MSR.
Nominácie na medzinárodné súťaže v disciplíne Breaking (WDSF a IDO) navrhne
a schváli Komisia breaking na základe výsledkov MSR a rankingu súťaží.

2022

Štatút reprezentanta v tanečných športoch

15

PRÍLOHA 5 - ZÁSADY NOMINÁCIE TANEČNÝCH PÁROV A
FORMÁCII NA ŠTATUTÁRNE SÚŤAŽE WRRC
1.

2.

3.

4.
5.

Tanečné páry a formácie nominuje na súťaže súťažný úsek Sekcie RnR (SÚ RnR) v
zmysle stanovených kritérií viď. Štatútu reprezentanta v tanečnom športe článku III. 1. c).
Za nomináciu je zodpovedný SÚ RnR v spolupráci s reprezentačným trénerom.
O nominácii resp. pozvánke upovedomí SÚ RnR 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 SÚ RnR. Po
odoslaní nominácie na zahraničný zväz materský klub obdrží jej kópiu. Korešpondencia
prebieha e-mailom. V prípade štatutárnej súťaže WRRC sa klubu zasiela nominácia,
pozvánka a pokyny k vyúčtovaniu cestovných náhrad spojených s reprezentáciou.
Ak po potvrdení nominácie nastali skutočnosti, ktoré neumožňujú páru zúčastniť sa
nominovanej súťaže, je povinný o tom okamžite upovedomiť SÚ RnR. Ak nastane
výnimočná situácia, ktorá neumožní štart nominovaného páru, formácii (napr. vážne
zdravotné problémy), musí vedúci (štatutár) klubu, okamžite a vierohodne takúto situáciu
vysvetliť a zdokladovať (napr. dodať lekársku potvrdenie 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 alebo formácii. V takomto prípade bude SÚ RnR a Výborom sekcie RnR
SZTŠ danú situáciu riešiť sankciou podľa Disciplinárneho poriadku za poškodenie
reprezentácie Slovenskej republiky.
Na nomináciu nie je možné uplatniť si nárok zo strany klubu, resp. tanečného páru.
Kritériá nominácie tanečných párov a formácií:
a) nominácia na súťaže pod hlavičkou WRRC (t.j. Majstrovstvá sveta a Európy,
Svetový pohár, Majstrovstvá sveta a Európy Juniorov prebieha na základe
slovenského rebríčku párov a formácií, ktoré sú stanovené z nominačných bodov.
b) páry nominuje a prihlasuje na tieto súťaže SÚ RnR.
c) počet účastníkov menovaných súťaží sa riadi pravidlami WRRC.
d) Získanie nominačných bodov na súťaži:
(1) Tabuľka:
MIESTO

MSR*

SVETOVÝ
POHÁR

SLOVENSKÝ
POHÁR

MEDZINÁRODNÁ
SÚŤAŽ

1.

40

40

20

20

2.

30

30

15

15

3.

20

20

10

10

4.

16

16

8

8

5.

14

14

6

6

6.

12

12

5

5

7.

10

10

4

4

semifinále

8

8

3

3

štvrťfinále

4

4

2

2

2. kolo

2

2

2

2

1. kolo

1

1

1

1
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* Sú prideľované body za redukované poradie.
(2) Na každej súťaži získa tanečný pár (formácii) plus body navyše za počet párov
(formácií), ktoré porazil. (1 bod = jeden porazený pár, formácia).
(3) Medzinárodnou súťažou sa rozumie súťaž v zahraničí, ktorá nie je pod hlavičkou
WRRC (nie súťaž pre začínajúce páry a formácie).
(4) V prípade ak sa na súťaži Slovenského pohára nezúčastní viac ako 7 účastníkov,
tanečné páry získavajú body ako z finálového kola.
(5) Bodovací systém je platný pre všetky kategórie, okrem kategórie VČIELKY.
(6) Rebríček párov sa zostavuje a aktualizuje po každej súťaži.
(7) Pre jeho zostavenie slúžia výsledky 4 posledných nominačných súťaží, z ktorých
sa každému páru najslabší výsledok škrtá.
(8) Výsledok z MSR sa započítava do nominácie počas celého roka.
(9) V prípade rozpadu páru začína partner s novou partnerkou, alebo partnerka s
novým partnerom od 0 nominačných bodov.
(10) V prípade, ak pár mení kategóriu, začína v tejto kategórii od 0 nominačných
bodov.
e) V prípade potreby môže SÚ RnR vyhlásiť akúkoľvek súťaž za nominačnú.
f) Pre páry, a formácie sa organizujú každoročne Majstrovstvá Slovenskej republiky v
akrobatickom RnR.
g) Ak sa v danom roku neusporiadajú MSR v niektorej kategórii, v tom prípade sa ako
nominačný pretek bude počítať akákoľvek medzinárodná súťaž po dohode so SÚ
sekcie.
h) Štatutárne súťaže WRRC:
(1) SH, MS, ME (Junior, Main clas contact style, Main class free style, Formation
girls, Formation ladies, Formation Junior).
(2) Svetový pohár (Children, Juveniles, Junior, Couple dance show, Main clas contact
style, Main class free style, Formation girls, Formation ladies, Formation Junior).
i) Účasť na súťažiach v zahraničí:
(1) Súťažný pár sa môže zúčastniť súťaže v zahraničí len v tej kategórii, ktorú má
zaregistrovanú v danom roku.
(2) Kluby sú povinné oznámiť SÚ RnR všetky prihlasované páry na všetky súťaže na
pozvanie v zahraničí najneskôr do termínu uzávierky prihlášok, ktoré stanovil
usporiadateľ.
(3) Prihlasovanie na súťaže pod hlavičkou WRRC je možné len prostredníctvom
registračného úseku a osobou zodpovednou za registráciu v termíne stanovenom
podľa súťažného kalendára.
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