Zápisnica č. 1/2007
zo zasadnutia SÚ SZTŠ 26.09.2007 od 17,00 v Trenčíne
Prítomní: Špánik, Horváth, Mrva, Paška, Vybíral
Ospravedlnení: 0
Program zasadnutia SÚ SZTŠ :
1. Zahájenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – I./07
2. Schválenie programu pracovného rokovania
3. Rozdelenie pracovných úloh v SÚ SZTŠ
4. Súťaže IDSF v SR – návrh prerozdelenia pre usporiadateľov
5. Návrh vytvorenia triedy Z2, Z3- následne trieda D, po splnení podmienok
6. Prerokovanie pripomienok k SP SZTŠ na základe podkladov z VZ SZTŠ 2007
7. Repre výber – evidenčná karta, správa reprezentantov, zdravotné prehliadky
8. SÚ v regionoch – obnovenie práce regionov
9. Regionálne majstrovstvá 2008
10. Štátna reprezentácia – zásady nominácie reprezentantov
11. Termínovník 2008
12. Rôzne – štátny tréner, informácia o rokovaní na SOV, tanečný kongres, repre sústredenia,
propagácia SZTŠ na webe – repre výber, atď...
13. Záver
1.- Otvorenie
2.-Odsúhlasené
3.- Na návrh vedúceho SÚ SZTŠ boli pridelené úlohy členom SÚ takto:
M. Špánik – Súťažný poriadok / nominácie / propozície MSR / termínovník / regiony /
D. Paška – Reprezentačný výber /
Š. Horváth – Najúspešnejší pár roka – vyhodnotenie /
L. Mrva – SLP /Činnosť regionov /
M. Vybíral – Konkurzy SLP, MSR /
4.- Súťaže IDSF v SR
SÚ po prerokovaní daného problému, navrhuje danú problematiku, vzhľadom na minulosť,
nechať rozhodnúť prezídium (stanoviť kritéria, striedanie International Open.- OPEN..)
5.- Návrh vytvorenia triedy Z2, Z3 a prechod do triedy D
Pre rok 2008 zostáva v platnosti pre kategoriu Z stávajúci súťažný poriadok.
6.- Prerokovanie pripomienok k SP SZTŠ na základe podkladov z VZ SZTŚ
Vedúci SÚ SZTŚ vyžiada podklady od prezídia (od členskej základne).
7.- Repre výber
- SÚ vyžaduje, aby páry ktoré si plnili reprezentačné povinnosti dodali Správu
reprezentantov do 3 dní po súťaži p. Horváthovi.
- SÚ navrhuje prezídiu, aby SZTŚ platilo ročné zdravotné prehliadky reprezentantov od
roku 2009.
- SÚ navrhuje, aby prezídium zabezpečilo a SZTŚ uhradil od roku 2008-9 športové
reprezentačné oblečenie, na ktorom budú aj mená párov.
- SÚ poveril p. Pašku aby vytvoril Evidenčnú kartu reprezentanta.
- SÚ navrhuje prezídiu, aby bola vytvorená fukcia štátneho /repre/ trénera.
8.- Obnovenie práce v regionoch
SÚ navrhuje, v snahe o aktivizáciu tanečného hnutia a jeho propagáciu obnoviť prácu
v jednotlivých regionoch Slovenska.

9.- Regionálne majstrovstvá 2008
SÚ navrhuje, obnoviť od roku 2008 majstrovstvá jednotlivých regionov, ktoré by
v juniorských kategoriach zabezpečovali postup na MSR /súvisí s bodom 8/.
10.-Štátna reprezentácia – zásady nominácie
Pre rok 2008 nemeniť, pripraviť do budúcna.
11.-Termínovník 2008
Upozorniť organizátorov na webe, že do 30.10.2007 je termín nahlásenia súťaží na prvý
polrok 2008.
12.-Rôzne
- SÚ navrhuje prezídiu zverejniť ďakovný list od p.C. Freitaga a p. F. Venablesa za
súťaž BRATISLAVA OPEN 2007 na webovej stránke SZTŠ
- .zverejňovať VŠETKY výsledky slovenských párov na webovej stránke SZTŠ /
súťaže IDSF, súťaže na pozvanie , atď...../
- Vedúci SÚ pripravil a informoval o možnostiach vytvorenia centra talentovanej
mládeže
- SÚ navrhuje, aby v prípade odmietnutia menovitej pozvánky, bol nominovaný
/navrhnutý/ iný pár na základe umiestnenia v Wrl. Ranglistu a SLP
- SÚ navrhuje, inšpektorov nasadzovať až po seminári ktorý zvolá MÚ a na ktorom
budú upresnené zásady hodnotenia zo strany inšpektorov
- SÚ informuje prezídium, že k 26.09.07 sa pre usporiadanie MSR a SLP v roku 2008
neprihlásil nikto, s výnimkou TK Dukla Trenčín pri SUŠ, ktorý má záujem
o usporiadanie 6. kola SLP /november 2008/.
- SÚ upozorňuje na platnosť zásady o termínoch pre usporiadanie SLP, str.67, článok
22, bod 6.
- SÚ navrhuje prezídiu doplniť znenie bodu 7.d, zo strany 42 :
ak
sa pár v termíne SLP zúčastnil súťaže IDSF IO... na –
ak sa pár
v termíne SLP zúčastnil v danom víkende súťaže IDSF IO...
- SÚ navrhuje prezídiu akceptovať vylosovaných náhradníkov a zakázať výmeny
rozhodcov medzi sebou /viď zmena rozhodcov na 6. kolo SLP Baluchová, Slimák,
Horník/.
- SÚ navrhuje prehodnotiť a schváliť úpravu Dotácií pre štátnu reprezentáciu na rok
2008. Dôvodom sú miesta konania MS /Melbourne/ a WC /Shang hai/ v LAT. Návrh
úpravy:
Dospelí
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
Majstr. sveta
75% cest.
100% cest.
100% cest.
100% cest.
max. 45.000.World Cup
––––––––––––TO ISTÉ––––––––––––––––
- SÚ upozorňuje, že zmeny Súťažného poriadku 2007 platia aj v roku 2008
- SÚ poveruje p. Mrvu vypracovaním štruktúry súťaží seniorov
- Vedúci SÚ stanovil, že vždy v stredu pred zasadnutím prezídia sa uskutočnia
zasadania SÚ SZTŠ. Najbližšie sa uskutoční 24.10.2007.
Zapísal : Š. Horváth
Špánik Milan
Vedúci SÚ SZTŠ
Viceprezident SZTŠ

