Zmeny Súťažného poriadku SZTŠ 2016 v skratke
V tomto dokumente sú uvedené len najdôležitejšie zmeny súťažného poriadku. Všetky zmeny
nájdete farebne vyznačené v Súťažnom poriadku SZTŠ (SP) platnom od 1.januára 2016 zverejnenom
na webovej stránke zväzu pod Legislatíva – Stanovy a Poriadky.
Členská základňa mnohých klubov pozostáva z väčšej časti z dievčat/žien, ktoré kratšiu či
dlhšiu dobu nemajú tanečného partnera, napriek tomu však pretrváva u nich záujem o tanečný šport.
Na podporu takýchto kolektívov bol zavedená samostatná kategória na MSR v plesových
choreografiách – Tanečnice. Tvoriť ju môžu juniorské, dospelé či seniorské tímy čisto ženského
pohlavia v počte od 6 do 20 členov. Párové tancovanie nie je podmienkou, nepredpokladá sa.
Vzhľadom na jednotné pomenovanie rôznych vekových kategórií a záujem o slovenský názov sme
vylúčili pomenovania Latino Ladies, Girls, Princezné, Bambuľky... Veríme, že nová možnosť súťažiť na
MSR bude motiváciou pre kluby a kolektívy, dá zmysel celoročnému „hopsaniu“ členkám bez
partnerov, zlepší ich technickú i tanečnú úroveň. Tanečnice si tak zvýšia šancu na získanie partnera,
zatraktívni sa súťaž a v neposlednom rade sa zvýši členská základňa v kluboch a vo zväze. Nová
súťažná kategória môže byť dobrou bázou aj pre začínajúcich choreografov, ktorí si zatiaľ na párové
plesovky netrúfli.
Vo viacerých bodoch SP sa zmenila terminológia vzhľadom na elektronické hodnotenie,
zverejňovanie výsledkov súťaže on-line na webe, predkladanie propozícií... Nemení sa však zaužívaný
systém.
Prax na bodovacích súťažiach preukázala, že postačuje 1 sčitateľ. Povinnosť 2 sčitateľov je
len na MSR, SLP a WDSF súťažiach.
Elektronické odhlásenie zo súťaže po uzávierke prihlášok bez udania dôvodu je možné večer
pred súťažou do 22,00 hodiny. Lehota sa skrátila z 24 hodín na 12 hodín pred súťažou.
Zrovnoprávnila sa dosiahnutá trieda po zanechaní aktívnej činnosti u partnera i partnerky.
Obom zostáva najvyššia trieda, akú kedy tancovali.
Výsledky súťaží dokazujú, že vzhľadom na malý počet súťažiach párov v kategórii Seniori nie
je problém pre tieto páry získať viac finálových umiestnení ako doteraz predpísané 2. Z uvedeného
dôvodu sa zaviedla rovnaká podmienka na postup do vyššej triedy ako u ostatných vekových
kategórií - 5 finále. V záujme dosiahnutia porovnateľnej úrovne medzi pármi kategórie Dospelí
a Seniori sa u Seniorov zvýšila bodová hranica na postup do vyššej triedy o 20 bodov z D do C a 30
bodov z C do B a B do A. Bodová hranica na dosiahnutie triedy S sa nemenila pre malý počet súťaží
Senior A. Na tomto mieste vyzývam organizátorov súťaží, aby vypisovali bodovacie súťaže aj pre
Seniorov. V súčasnosti máme už 40 registrovaných párov a ich počet narastá. Napr. súťaže Seniori I D
ŠTT by sa mohlo zúčastniť spolu 11 párov Senior I a Senior II, u súťaže Senior II C ŠTT je to 5 párov
Senior II C a Senior III C, prípadne pre súťaže Senior III B ŠTT máme 6. Na druhej strane sa musím
obrátiť aj na páry, aby sa vypísaných súťaží aj zúčastňovali. Viaceré súťaže na Slovensku boli zrušené,
pričom sa Seniori sťažujú, že musia cestovať na bodovačky do zahraničia. Verím, že sa budú vedieť
dohodnúť aj na účasti na slovenských súťažiach, nie len na tých zahraničných. Kým nebudú držať páry
spolu a vzájomne sa podporovať, ich šanca domácich súťaží sa nezlepší.

Z dôvodu objektivizácie výsledkov zo zahraničia (hlavne pri malom počte súťažiach párov) sa
body a finálové umiestnenia budú započítavať štandardným postupovým kľúčom podľa nášho SP
vrátane podmienok minimálneho počtu párov a zastúpených klubov v súťaži. Uvedené platí pre
všetky kategórie a výkonnostné triedy.
Zavádza sa povinnosť pre vedúceho súťaže najneskôr 36 hodín pred súťažou zverejniť
podrobný časový harmonogram. Máme záujem o zabezpečenie plynulého priebehu súťaže pre páry
i organizátora tak, aby sa vylúčili zbytočné prestávky a neúmerne dlhý čas medzi prezentáciou
a začiatkom súťaže. Harmonogram bude súčasťou systému KSIS a bude zverejnený vedľa propozícií,
resp. zoznamu prihlásených párov v súťažnom kalendári. Párom odporúčame najneskôr deň pred
súťažou pozrieť harmonogram, nakoľko tento môže obsahovať posun prezentácie či začiatku súťaže.
Koncom roka 2015 bude softvér testovaný a nasadený v skúšobnom režime. Plnú funkčnosť
predpokladáme od roku 2016. O termíne školenia vedúcich súťaží, kde ich oboznámime so
softvérom, budeme funkcionárov a organizátorov súťaží informovať. Predpoklad je na Tanečnom
kongrese vo februári 2016.
Upozorňujeme na malú zmenu v oblečení zavedenú WDSF – partnerky kategórie Deti majú
zakázané príčesky. Našťastie sme sa u nás doposiaľ s takýmto prípadom nestretli.
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