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MIESTO, DÁTUM A 
ČAS: 
 

Lučenec 
17.7.2013, 10:30 hod 

PRÍTOMNÍ: 
 

Ivanič, Imre M.Kovács, Víťazková 
 

TERMÍN ĎALŠIEHO 
ZASADNUTIA: 

 
Podľa potreby na základe pozvánky 

 
INFORMÁCIE:  

1. Nasadzovanie zahraničných rozhodcov na MSR 
2. Porušovanie etického kódexu rozhodcov 
3. Tepláky pre reprezentačný tím 
 

Bod 
Item 

Text 
Wording 

Zodpovedný 
Action 

Termín 
Deadline 

 
NOVÉ ÚLOHY 

  

1/2/13 

Zahraničných rozhodcov na MSR navrhuje SÚ, návrh schvaľuje Prezídium. 
Pomer podľa SP 11/5. 
Rozhodcovia musia mať licenciu WDSF aspoň s 3 ročnou praxou, do 65 rokov. 
Opätovné pozvanie na MSR je možné až po 3 rokoch. Pred MSR 1 mesiac 
nesmú trénovať na SK. 
Rozdelenie krajín: 

a)  Hlavné (Rusko, Taliansko, Nemecko, Dánsko, Litva....)  účasť na 2 
MSR 

b)  Recipročné (Rakúsko, Bulharsko, Srbsko, Fínsko...)  podľa pozvánok 
z predchádzajúceho roku, prípadne podľa medzištátnych dohôd 

c) Ostatné (CZ, H, UA, F, Španielsko, Estónsko, Moldavsko, Slovinsko..) 
účasť na 1 MSR 

Navrhujú sa 2 resp. 4 mená, pričom poradie krajín a mien je pri pozívaní nutné 
dodržať. 
V prípade, ak zahraničný rozhodca zruší svoju účasť v období 30 dní pred 
MSR, nebude nahradený iným zahraničným rozhodcom.  Miesto neho bude 
rozhodvať už vylosovaný rozhodca SZTŠ. 
Návrh predložiť na najbližšom prezídiu. 

Ivanič 4.9.2013 

2/2/13 

Reprezentačné tepláky dostane nominovaný tanečný pár pred prvou 
štatutárnou súťažou (Jun II až Senior, ŠT, LA, 10T). Môže ich použiť len 
v zahraničí, pričom použitie na štatutárnych súťažiach je povinné. 
V prípade voľnej účasti na MS (PD, Do 21, Senior) dostávajú tepláky 
maximálne 2 páry podľa výsledkov MSR. 
Reprezentačné tepláky dostane aj Formácia (8 párov) s účasťou na ME a MS. 
Reprezentačné tepláky sa prideľujú minimálne na 2 roky. 
V prípade, že dôjde k rozpadu páru, alebo porušeniu pravidiel prideľovania 
reprezentačných teplákov, alebo disciplinárnemu trestu do 6 mesiacov od 
pridelenia teplákov, reprezentačné tepláky je klub povinný vrátiť vyčistené.    
Návrh predložiť na najbližšom prezídiu. 

Ivanič 4.9.2013 

3/2/13 SÚ konštatuje v poslednom období časté porušovanie Etického kódexu 
rozhodcu. 

SÚ navrhuje nasledovný postup: 
O porušení Etického kódexu bude prvostupňovo rozhodovať SÚ na základe 
vlastných zistení, alebo dokázateľných hlásení členskej základne. 
Voči rozhodnutiu SÚ sa rozhodca môže odvolať na KK. V prípade, že KK 
potvrdí porušenie Etického kódexu, trest navrhnutý SÚ sa zvýši o 1 stupeň (3-
6-9-12 mesiacov). 
SÚ vypracuje „sadzobník trestov“, najnižší trest je verejné pokarhanie na 
webovej stránke zväzu, najvyšší – pozastavenie činnosti rozhodcu na 1 rok 
(1,5 roku pri odvolaní). 
Návrh predložiť na najbližšom prezídiu.  

Ivanič 4.9.2013 

4/213 
SÚ navrhuje na MSR ŠTT, LAT 10T dvoch vedúcich súťaže. 
Návrh predložiť na najbližšom prezídiu. 

Ivanič 4.9.2013 

 
KONTROLA PLNENIA ÚLOH 

  

  
 

Zápisnica č.2/2013  
zo zasadnutia Súťažného úseku SZTŠ 
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1/1/13 Pripraviť správu o činnosti SÚ na VZ 2013 
Ivanič 
splnené 

15.4.2013 

2/1/13 

Rozšíriť MSR choreo o kategóriu Senior (ŠT+LA+Ostatné).  
V prípade nepotvrdenia vylosovaných rozhodcov rozhodcovský zbor doplniť o tých TOP 
rozhodcov, ktorí neboli vylosovaní na kategóriu Dospelí (ŠTT, 10T, LAT). 
Zverejniť propozície. 

Ivanič 
splnené 

17.4.2013 

3/1/13 

Inšpektorom vopred poslať zoznam súťaží na 2.polrok 2013, kde majú 
vyznačiť, na ktorých súťažiach sa môžu zúčastniť. Nomináciu inšpektorov 
následne urobí zodpovedný člen SÚ.  

Imre 
nesplnené 

1.6.2013 
10.9.2013 

4/1/13 
Evidovať dôvody neúčasti inšpektorov. Vyhodnotiť polročne v mesiaci máj a 
november. 

Imre trvale 

5/1/13 

Neodhlásené páry – zoznam rozdielových párov medzi prihláškou 
a výsledkovou listinou. Tajomník uvedené rieši webovou aplikáciou, pričom 
berie do úvahy písomné ospravedlnenie, ktoré mu dodá organizátor, SÚ, alebo 
samotný pár/ved.klubu. Pri plánovanej účasti na dvoch kategóriách sa môže 
pár beztrestne neprezentovať, ak tým neohrozí bodovaciu súťaž vyššej 
kategórie.  
Zabezpečiť webovú aplikáciu v spolupráci so správcom KSIS. 

Ivanič 
Nesplnené 
(KSIS) 

20.6.2013 
31.10.2013 

6/1/13 
Body za neodhlásenie zo SLP sa budú odpočítavať z bodov SLP.  
Zmena bude zapracovaná do SP 2014. 

Kovács 30.10.2013 

7/1/13 
Zapisovanie bodov zo zahraničnej súťaže (webová aplikácia). 
Zabezpečiť webovú aplikáciu v spolupráci so správcom KSIS. 

Ivanič 
nesplnené 

20.6.2013 
31.10.2013 

8/1/13 

 Akademické MSR riešiť rovnakým systémom ako MSR – termín, konkurz, 
rozhodcovia. predniesť na najbližšom prezídiu a podľa potreby rokovať o ňom 
so SAUŠ v spolupráci s USIZ. 

Ivanič 
nesplnené 

20.6.2013 
31.10.2013 

9/1/13 Doplniť výsledky štátnej reprezentácie. 
Imre 
splnené 

25.4.2013 

4/4/11 Dopĺňanie termínovníka o štatutárne súťaže WDSF  Ondrovičová Ruší sa! 

1/5/11 Kontrola výsledkovej tabuľky SLP Imre trvale 

5/2/12 Komplexné nasadzovanie inšpektorov -  nominačné listy, správy zo súťaží. Imre trvale 

 
 
 
 
POZNÁMKA (NOTE): Tento zápis  je považovaný za  odsúhlasený, pokiaľ k nemu žiadna zo zúčastnených strán 

nevzniesla pripomienky do 2 dní od jeho vydania. Prípadné pripomienky ovplyvnia len dotknutý bod. Ostatné 
body sa považujú za odsúhlasené. 
 
 
ZAPÍSAL:   Ivanič dňa 25.7.2013 

 
 
 


