Pracovné stretnutie – online hovor
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Vyjadrenie sekcie akrobatického rokenrolu pri SZTŠ k návrhu Stana Kočiša o usporiadaní
„čiastkových“ klubových súťaží v mimoriadnej situácii zapríčinenej COVID-19

Prioritou a pre našu sekciu tak ako aj pre ostatné sekcie a športy ostávajú súťaže „live“ – čiže
súťaže v pôvodnom formáte v hale a s divákmi. Bohužiaľ momentálna situácia nám to znemožnila
alebo obmedzila. „Online“ súťaž nie je adekvátnou náhradou a pevne verím, že bude prvá a posledná.
Avšak je potrebné dodržiavať momentálne nariadenia vlády a dbať na zdravie a životy občanov
a hlavne detí. Po konzultácii s klubmi a rozhodcami sme prišli k nasledovnému záveru:
Oslovené kluby:
Hydrorock-navrhovateľ
Športujsnami Dunajská Streda
Akadémia tanca Nitra
Crazyrock Detva
VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
Smižany Spišská Nová Ves
Oslovení rozhodcovia:
Filip Kočiš
Adéla Chlapcová
Miroslav Lalík
Peter Olej – odborný dozor

A, Zdravotné hľadisko
- momentálnej situácii nevieme predpokladať vývoj. Keďže na rozhodovanie a bodovanie všetkých
tanečníkov potrebujeme dlhší časový úsek (cca 3-4 týždne), môže sa stať situácia, že v priebehu tohto
obdobia bude škola alebo telocvičňa uzatvorená z nariadenia úradu. Klub, ktorému bude
znemožnené užívať telocvičňu bude tak ukrátený o možnosť zúčastniť sa súťaže.
- v prípade spájania dvoch menších klubov do jednej klubovej súťaže, napr. (DS-DETVA,DETVANITRA,LAF-HYDR.) nie je záruka, že všetci rodičia tanečníkov budú súhlasiť. Tak isto riaditelia
v Dunajskej Strede a v Detve nechcú v momentálnej situácii takýmto aj keď malým akciám vyhovieť.

B, Rozhodcovia
Z hľadiska pravidiel, musia byť tanečníci obodovaní rovnakými rozhodcami ak sa výsledky
započítavajú do jednej súťaže. Tým pádom by rozhodcovia cestovali do spomínaných klubov
v termínoch, ktoré by si s vedúcimi klubov dohodli. Tento proces je vzhľadom na situáciu a zložitú
logistiku veľmi náročný.
Prikladám tabuľku (príklad) predpokladaných cestovných nákladov a odmeny za prácu pre rozhodcov
– 30,Náklady na km – 0,193 eur

Bratislava

Detva

Dun.Streda

Smižany

SPOLU

Rozhodca
Kočiš
Chlapcová
Lalík
Kočiš
Chlapcová
Lalík
Kočiš
Chlapcová
Lalík
Kočiš
Chlapčová
Lalík
P.Olej - OD

Cestovné
0,15,50
85,85,1 auto - filip
0,24,20,77,135,1 auto filip
1 auto filip

Odmena
30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,120,-

Spolu nák.
30,45,50
115,115,30,30,54,50,107,165,30,30,120,921,50

Na základe rozhodnutia z online mítingu zo dňa 13. 9. 2020 sa budú svetové súťaže organizovať
v súčasnej situácii online.
Online súťaž je a bude vždy krajným riešením v situácii, keď nie je a nebude iné východisko.
V súčasnej situácii po konzultácii s rodičmi, riaditeľmi škôl a členmi sekcie je forma klubových súťaží
bohužiaľ nezrealizovateľná.

Plánované súťaže MMSR (28.11.) a Slovenský pohár v Dunajskej Strede (12.12.) sa zatiaľ nerušia
a veríme, že sa na nich uvidíme „live“.
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