Zápisnica č.3/2007
Zo zasadnutia SÚ SZTŠ 28.11.2007 od 16,30 v Trenčíne
Prítomní: Špánik, Paška, Mrva, Vybíral, Horváth
Program zasadnutia SÚ SZTŠ :
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 3. /07.
Schválenie programu pracovného rokovania.
Kontrola zápisnice č.2./07
MSR v roku 2008 – návrh oddeliť tr.A od tr.S na MSR – vytvoriť MSR v tr.A –
vrátené prezídiom na dopracovanie. /p.Špánik/
5. SP – úprava pre ktg. Senior – vrátené prezídiom na dopracovanie. /p.Mrva/
6. Termínovník 2008. /p.Špánik/
7. SLP 2007 – stav – vyhodnotenie. /p.Mrva/
8. Najúspešnejší tanečný pár SZTŠ pre rok 2007 – stav vyhodnotenia. /p. Horváth/
9. Pozvánka na súťaž na meno – neúčasť páru, doriešiť princíp nominácie. /p.Paška/
10. Zimná Univerziáda AMS v tanečnom športe 2008 – 31.01.2008 Žilina. /p.Špánik/
11. Losovanie rozhodcov na MSR a SLP pre rok 2008. /p.Špánik/
12. SP – návrhy na zmeny a úpravy SP – podklad z prezídia. /p.Špánik/
13. Rôzne – správy reprezentantov, atď.
14. Záver

1. – Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda SÚ SZTŠ p.Špánik.
2. – Členovia SÚ SZTŠ schválili program pracovného rokovania.
3. – 3.7.3 - úloha trvá do 02.12.2007
3.7.4 – úloha splnená. Doplniť TK a štatutára TK.
3.8. a 3.9. – zmena termínu na február 2008.
3.12.4 – Pripomienky k Súťažnému poriadku – úloha trvá - (súvisí so zápisnicou č.1)
Bod 6. – Práca regionov – platí termín do konca marca 2008.
4. – Návrh pri hlasovaní neprešiel v pomere hlasov – proti -3, za -2. Zostáva ako doteraz
5. – Úprava pre ktg. Senior – materiál schválený.
6. – Podaná informácia.
7. – Návrh, aby v budúcnosti /od r. 2008/ bol počnúc 5. kolom zverejňovaný stav v SLP
zo štyroch najlepších výsledkov /podľa článku 22. bod 9. SP/
8. – S ohľadom na skutočnosť, že páry majú možnosť do konca roku 2007 súťažiť, je
potrebné počkať na materiál, ktorý majú dodať p. Horváthovi do 05.01.2008 ako je
stanovené. Je vecou prezídia rozhodnúť kedy a kde bude oficiálne vyhlásenie
výsledkov a odovzdanie cien.

10. – SÚ upozorňuje prezídium na zaplatenie rozhodcov, ktoré musí korešpondovať
s Finančným poriadkom a Stanovami SZTŠ.
11. – SÚ navrhuje, aby boli pre MSR vylosovaní 13 rozhodcovia z ktorých budú na
porade rozhodcov pred ZAČIATKOM CELEJ SÚŤAŽE vylosovaní 2 náhradníci pre
súťaž Dospelých. Pre súťaže kat. Mládež, Junior II a Junior I by boli losovaní IBA
NÁHRADNÍCI z ostatných 11 členov rozhodcovského zboru.
Vylosovanie rozhodcov na MSR a SLP pre rok 2008 – viď príloha 1. a2.
12. – Článok 9 (Víťazka) – súhlas so znením.
13. – Rôzne – p. Šarmírová – bod 7.a 8. – nesúhlas
bod 9.
– súhlas, opraviť webovú stránku SZTŠ
bod 10. – dať vyhotoviť pečiatky pre potvrdzovanie
zmien /kategórií/ v súťažných preukazoch.
14. Najbližšie zasadnutie SÚ SZTŠ sa uskutoční 19. 01. 2008.
Zapísal : Štefan Horváth

