Zápisnica č.4./2009
Zo zasadnutia SÚ SZTŠ 23.10.2009 od 15,00 hod. v Trenčíne
Prítomní : Špánik, Paška, Horváth
Ospravedlnený : Mrva
Program zasadnutia SÚ SZTŠ :
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie pracovného rokovania SÚ SZTŠ – zasadanie – 4./ 09.
Schválenie programu pracovného rokovania.
Komtrola zápisníc 2009.
Repreoblečenie – úloha trvá.
Súťažný poriadok SZTŠ – úpravy pre rok 2010.
Hobby – versus – Začiatočníci – ako ďalej ?
Ostaršenie tanečného páru – stanovisko SÚ.
SLP – kontrola SÚ.
Schvaľovanie propozícií od 01.01.2010.
Reamaterizácia členov SZTŠ – stanovisko SÚ.
Rôzne.

1. – Pracovné rokovanie otvoril a viedol predseda SÚ SZTŠ p.Špánik.
2. – Členovia SÚ SZTŠ schválili program pracovného rokovania.
3. – Zápisnica č. 1. / 09
- Bod č. 3. – úloha zrušená.
- Bod č. 4. – úloha trvá.
- Bod č. 7. 1. – SÚ trvá na tom aby každý rozhodca ktorý rozhodoval na súťaži – po
ktorých sú rozborové semináre, dostal výsledky do 1. hodiny po skončení súťaží.
SÚ súčasne žiada, aby to bolo zahrnuté v Súťažnom poriadku SZTŠ.
- Zápisnica č. 2. / 09
- Bod č. 7. 1. 2. 3. a 4. – zaradiť do zápisnice č. 4. /09.
4. – Úloha trvá – p. Špánik má dohodnuté stretnutie vo firme Kappa za účelom prieskumu
možností pre výrobu repreoblečenia.
5. – SP SZTŠ – Čl. ROZHODCOVIA – čl. 12. – odsek 8. – doplniť rozvedení.
- POSTUPOVÝ SYSTÉM čl. 9. doplniť návrh počty bodov v Jun.II. z C do B
na 320 + 5 fin. Dôvod : nekvalita v triede B následkom rýchleho postupu
- Čl. 2. / 1. a – MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE – MSR – odsek 17. – v MSR druž.
v kat. Dospelí, sa môžu zúčastniť tanečné páry v zmysle čl. 6. odstavec 6 / 1.
- Čl. 2. odstavec 3./a, odsek 11. pri účasti viac ako 7. družstiev je potrebné
- Uskutočniť súťaž 2 alebo viackolovo, pričom finále musí byť na 6 družstiev.
- Čl. 6. 1. páry v Jun.II. sa na území SR môžu zúčastniť aj súťaží v kat dosp.
a taktiež aj súťaží družstiev Dospelých.
- Čl. 8. bod 8. – dlžka súťažných tancov platí aj pre V a Ji.
- Čl. 9. bod 9. – podmienkou je účasť min. 6 párov z 3 klubov a minimálne
2 kolá aj na zahraničnej súťaži
Čl. 10./a./3.1 – minimálny čas medzi dvomi kolami musí byť najmenej
15 minút.
Čl. 11. bod b./10. – tajomníkom súťaže môže byť aj aktívny tanečník, ak sa
ak sa danej súťaže nezúčastňuje aktívne.

6. – 1.- Od tanečníkov ktorí v minulosti získali triedu C a vyššiu /vo všetkých vekových
kat./ je NEETICKÉ, aby nastúpili v súťaži Hobby. Diskusia pokračuje aj nabudúce.
2.- SÚ navrhuje zmeniť názov – Začiatočníci na Hobby /z ohľadom na zahraničie/.
7. – SÚ nesúhlasí s ostaršením páru Záhorák – Faybiková.
8. – P. Mrva je poverený kontrolou výsledkov SLP a nahlási na najbližšom zasadaní SÚ
či je všetko v poriadku s výsledkami zverejnenými na webovej stránke SZTŠ.
9. – Zápinica č. 9./2009 zo zasadania Prezídia SZTŠ dňa 07.10.2009. SÚ berie na
vedomie.
10. – Reamaterizácia – SÚ sa pýta, kto žiada o reamaterizáciu Suchánková alebo
Slimáková /v čase pri zmene a zápise do preukazu Belluciho/ ? Myslíme si, že pri
registrácii boli zo strany p.Suchánkovej podané zavádzajúce informácie na Evidenčný
úsek. Pýtame sa, prečo bola požiadavka na reamaterizáciu podaná vedúcim Interklubu
až po účasti páru na dvoch súťažiach IDSF. Je nám známe že predpisy IDSF a SZTŠ
neriešia túto situáciu, ale zamlčanie informácií naše predpisy riešia. Preto žiadame
Prezídium SZTŠ, o prehodnotenie stanoviska zo dňa 07.10.2009. Tento problém sa
objavil aj u Hobby.
11. – Poznatky z Valného zhromaždenia – p.Pastorek uvádzal, že vysielanie STV
a všetko súvisiace s ním bolo odsúhlasené a zapísané Prezídiom SZTŠ. P. Pastorek
a p.Paulis uviedli, že nás vedúci SÚ neinformuje o zasadaniach Prezídia. Keď členovia
SÚ vzniesli p. Špánikovi otázku prečo nás o tak závažných veciach neinformuje, tento
reagoval, že uvedené skutočnosti nie sú v zápise Prezídia SZTŠ.

Zapísal : Štefan Horváth
Overil : Milan Špánik

