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Zmeny Súťažného poriadku SZTŠ 2021 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 2021 zverejnenom 

na webovej stránke zväzu pod Legislatíva – Stanovy a Poriadky.   

Dokument vysvetľuje dôvody zmien, ich dôsledky a popisuje použitie novej legislatívy v praxi. 

Novinky, resp. zmeny platné od roku 2021 je možné zhrnúť do 5 oblastí: 

1. Majstrovstvá SR v kategórii Deti II 

2. Zmena podmienok účasti na MSR pre Dospelých (od roku 2022) 

3. Zmena pravidiel SLP - Superpohár  

4. Zmena bonifikácie finálových párov 

5. Neúčasť rozhodcov na súťaži  

 

 

1. Na podnet členskej základne Súťažný úsek i Prezídium podporili zaradenie kategórie Deti II do 

programu MSR. Rozhodnutie by malo motivovať detské páry k registrácii vo zväze a k  

systematickej športovej príprave. Tá má výrazný vplyv na ich pohybový potenciál, nakoľko práve 

vek 8 - 12 rokov je najdôležitejší pre rozvoj ich pohybových schopností. Nosná časť tohto obdobia  

má byť rozvoj kondičných a koordinačných schopností prostredníctvom rôznych cvičení a súťaží 

pred množstvom figúr zo štandardu, či latiny. Športovci ho zúročia vo vyššom veku 

a výkonnostných triedach, aj tréneri budú mať potom ľahšiu prácu. Verím, že v tomto smere 

budú kluby vytvárať potrebné podmienky – vyčlenia čas, zabezpečia priestor, náradie 

a kvalifikovaného trénera.  

Tiež očakávame presun časti párov triedy E do D (stačí zaplatiť licenciu, ak je pár pripravený) 

nakoľko len páry D, C budú mať možnosť účasti na MSR. Majstrovstiev kategórie Deti II sa môžu    

zúčastniť aj páry kategórie Deti I. Keďže v detských kategóriách máme maximálne triedu C, páry 

musia dodržiavať základný repertoár a bezvýhradne aj oblečenie platné pre vekovú kategóriu 

Deti. Súťažiť budú v 4 súťažných tancoch ŠTT i v LAT a MSR 10T Deti II budú v skutočnosti len v 8 

tancoch – bez Sf a Pd. 

Finalisti Deti II, rovnako ako Juniori I, nebudú mať možnosť reprezentácie, nakoľko sa MS, ani ME 

neorganizujú. Z toho vyplývajú aj ďalšie rozdiely voči vyšším vekovým kategóriám. Nebudú 

zaradení do reprezentačného tímu, nebudú vybavení reprezentačnými teplákmi a pod. Na druhej 

strane však zväz má záujem budovať ich potenciál – budú zaradení do rozvojového programu 

talentovaných detí a mládeže, čo znamená sústredenia s poprednými domácimi trénermi na 

náklady zväzu. 

  

2. Dlhšiu dobu evidujeme nezáujem párov o bodovačky Dospelých triedy A. Nakoľko sa pre 

kategórie Mládež a Do 21 neorganizujú samostatné bodovacie súťaže, týka sa to aj ich. Časť 

párov sa spoliehala na zvýšenie triedy cez výsledný rebríček SLP Dospelých. U ostatných 

dochádzalo k poklesu súťažnej aktivity a výkonnostnej stagnácii. Na situáciu postupne reagovali 

organizátori súťaží tým, že prestali vypisovať bodovačky Dospelí A. 

Zdalo by sa, že trieda A je zbytočná, veď páry triedy A mohli súťažiť na SLP, súťažiach WDSF i na 

MSR. Postupne dochádzalo k degradácii úrovne SLP a následne MSR. Tento trend sa snažíme 
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zvrátiť obmedzením účasti na MSR Dospelých len pre páry tried S.  Záujemcovia o MSR tak budú 

musieť na sebe viac pracovať, zúčastňovať sa aj bodovačiek v záujme zvýšenia triedy. Aby sme 

párom situáciu uľahčili, znížili sme bodovú hranicu pre triedu S o 50 bodov. Samozrejme musia 

prispieť aj kluby opätovným organizovaním bodovacích súťaží triedy A.  

Trieda A je vo vývoji páru dôležitá. Je to nutný čas na zvýšenie kvality i skúseností páru predtým, 

ako sa zaradí medzi páry medzinárodnej triedy, čo je to historický, avšak veľmi výstižný názov 

pre triedu S. Keďže si zvýšenie výkonnostnej triedy vyžaduje čas, zmena bude platiť až od MSR 

2022. Pokiaľ bude zákaz súťaží trvať dlhšie obdobie, sme pripravení na prechodné zmäkčenie 

pravidla – povoliť v roku 2022 účasť párov aj triedy A, ktoré dosiahnu určitú bodovú hranicu 

napr. 100 bodov a 3 finále. Opatrenie nemá deprimovať, ale motivovať páry a platí len pre MSR 

Dospelých. Veríme, že sa naplní naše očakávanie vyššej kvality a úrovne v najreprezentatívnejšej 

kategórii majstrovstiev. Uvedomujeme si zníženie počtu štartujúcich, čo by však malo byť 

prechodné. 

 

3.  Pred rokom sme zavádzali absolútne hodnotenie na SLP v záujme zvýšenia jeho atraktivity. Žiaľ 

kvôli zrušeným súťažiam nevieme vyhodnotiť prínos tohto rozhodnutia. V nastolenom trende 

však pokračujeme zavedením Superpohára.  Nahradí klasické 7.kolo SLP, bude mať veľa špecifík. 

To hlavné je – obmedzená účasť len pre najlepších – u juniorov prvých 18 párov z rebríčka SLP po 

6.kole, u Dospelých prvá 12-ka z rebríčka SLP po 6.kole a páry z prvej 50 WRL WDSF, páry na 1.-

3.mieste MSR, ak nie sú v 12ke rebríčka SLP. Museli sme mať totiž na zreteli, že páry kategórie 

Dospelí či Mládež, pokiaľ majú reprezentačné povinnosti a snažia sa o významné umiestnenie vo 

WRL WDSF, nemajú dostatok časového priestoru na potrebný počet kôl SLP. Máme 

reprezentantov, ktorí sú nominovaní vo viacerých skupinách tancov, či viacerých vekových 

kategóriách, alebo druhoch štatutárnych súťaží. V ich prípade v súlade so záujmami zväzu sú  

medzinárodné výsledky dôležitejšie. 

Panel rozhodcov má pozostávať z 11 TOP rozhodcov, pričom 9 je losovaných zväzom a 2 dopĺňa 

organizátor. Súťaž Dospelých hodnotí 10 rozhodcov (AJS), Juniorov 9 rozhodcov (skating). 

Rozhodcovia sa pre jednotlivé súťaže budú losovať na porade rozhodcov ako na MSR. 

Vo finále Dospelých sa prvý tanec tancuje sólo (podľa výberu WDSF) a štvrtý tanec (druhý sólo 

tanec) po dvoch pároch podľa vylosovania – dĺžka skladby je 1,5 min. Bodový zisk sa násobí 

koeficientom 1,5. 

Superpohár mál byť záverečnou tanečno spoločenskou udalosťou roka, preto sú kladené  vyššie 

nároky na organizátora v oblasti prostredia, výzdoby, programu. Zo strany zväzu bude miestom 

vyhlásenia výsledkov celého ročníka SLP, prípadne iných výsledkov – naj klub, pár, športovec 

roka (aj s ostatnými sekciami), Sieň slávy a podobne.  

 

4. Jedna zo záverečných prác vzdelávania trénerov porovnávala bodový zisk párov zúčastňujúcich sa 

bodovacích súťaží na Slovensku a v Českej republike. Z analýzy vyplynula potreba úpravy 

bonifikácie finálových umiestnení.  

Často je medzi finálovými pármi len malý kvalitatívny rozdiel, no víťaz má dvojnásobnú 

bonifikáciu ako pár na 2.mieste. Zmena na jednej strane zníži bodové rozdiely, na druhej strane 

zvýši bodový zisk. Miesto 16/8/4/2/1/0 bodov bude 16/12/8/6/4/2 body. Úprava platí len na 

domácich bodovacích súťažiach. Vzhľadom na situáciu v okolitých krajinách majú páry zo 

západnej časti Slovenska výhodu v počte možných súťaží vďaka českým bodovačkám.  
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5. Podľa počtu organizovaných súťaží za deň a najvyššej výkonnostnej triedy je diferencovaný 

minimálny počet rozhodcov prítomných na súťaži. Sleduje sa tým náležitá objektivita pri 

rozhodovaní. Pri vyššej výkonnostnej triede, alebo vyššom štatúte súťaže (SLP, MSR) je 

predpísaný vyšší počet rozhodcov. Viac súťaží za deň znamená aj viac párov a dlhšiu súťaž. 

Eliminácia únavy je zabezpečená vyšším počtom náhradníkov. Vytvára sa možnosť striedať 

rozhodcov, ktorí nehodnotia celý deň, ale majú v jednotlivých blokoch priestor na regeneráciu.  

Časom však organizátori predovšetkým z ekonomických dôvodov začali predpis obchádzať 

dvoma spôsobmi. Buď v propozíciách uviedli rozhodcu, ktorého ani nepozvali na súťaž, alebo ak 

rozhodca z rôznych dôvodov ohlásil organizátorovi svoju neúčasť, nezabezpečili iného rozhodcu 

a zmenu propozícií. Bolo ťažké dodatočne „vypátrať“ skutočný dôvod neúčasti rozhodcov, 

nakoľko neželanému stavu často predchádzala dohoda medzi organizátorom a rozhodcom. Sme 

pomerne malá komunita a mnohí sú na jednej súťaži organizátori a na druhej rozhodcovia, takže 

si vzájomne nechcú škodiť. Výsledkom porušenia Súťažného poriadku však bolo, že všetky súťaže 

v daný deň hodnotil skoro identický rozhodcovský zbor, ktorého pozorovacie a rozhodovacie 

schopnosti boli k večeru vplyvom únavy značne znížené. Zo situácie ťažil organizátor (mal nižšie 

náklady) a doplácali zúčastnené páry (ohrozená objektivita rozhodovania) a rozhodcovia 

(zvýšená únava, možná chybovosť). 

Rozhodcom sme stanovili novú povinnosť. Rozhodca, ktorý je uvedený v propozíciách súťaže, je 

povinný zrušenie svojej účasti oznámiť písomne (mailom) vedúcemu SÚ a organizátorovi. V 

prípade ak tak neurobí, vystavuje sa možnému disciplinárnemu trestu. Následne bude Súťažný 

úsek s organizátorom súťaže riešiť náhradu, ak to predpísaný počet rozhodcov vyžaduje 

a zároveň bude sledovať opakovanú neúčasť rozhodcu. V prípade, že rozhodca neoznámi svoju 

neúčasť, lebo ho organizátor uviedol v propozíciách bez jeho vedomia, bude postihovaný 

organizátor. Ten má totiž povinnosť  písomne pozvať rozhodcu, ktorý má svoju účasť potvrdiť 

tiež písomne. Ak organizátor nebude mať písomný súhlas rozhodcu, nebude vedieť doložiť svoje 

konanie v súlade so Súťažným poriadku. Za jeho porušenie môže byť disciplinárne riešený. 

Podvod sa nemôže vyplácať. 

 

 

Na elimináciu dôsledkov pandémie Súťažný úsek navrhol viacero opatrení a výnimiek, ktoré boli 

po schválení Prezídiom publikované v zápisnici. Niektoré sme vplyvom dlhšej 2. vlny pandémie museli 

predlžovať. 

Pre MSR 2021 neplatí povinná účasť na SLP, ani WDSF (Seniori), avšak nebudú ani nasadené páry. 

Bodový zisk z bodovačky na Slovensku sa zdvojnásobí, aby sme párom čiastočne kompenzovali 

zrušené súťaže v roku 2020. Toto opatrenie platí do 30.6.2021. Raz sa už predlžovalo a podľa situácie 

začiatkom roku 2021 nevylučujeme jeho ďalšie predĺženie. 

Každému organizátorovi súťaže zväz prispeje sumou 1000 € - kompenzácia očakávaného menšieho 

počtu párov a divákov. 

 

 

Kluby dostali finančnú pomoc - v prvej vlne to bol príspevok vo výške členského poplatku SZTŠ 

uhradeného členmi klubu a v druhej vlne pripravujeme ďalší príspevok podľa počtu licencovaných 

športovcov a športových odborníkov. 
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Licenčné poplatky na rok 2021 boli znížené približne o 2/3.  

Niektoré rozhodnutia hlavne vo finančnej oblasti však bude musieť potvrdiť VZ 2021. 

 

 

Vedenie zväzu je pripravené poskytnúť aj ďalšie formy pomoci tak, aby pokryli čo najviac oblastí 

a podporil predovšetkým aktívnych členov. 

 

 

Všetkým prajem čo najskoršie obnovenie normálneho tréningového procesu a súťaží. Stále však 

buďme opatrní, dodržujme opatrenia, aby sme ochránili seba a našich blízkych. Niet väčšej hodnoty 

ako život a zdravie. 

 

 

    

Dňa 18.12.2020        Ing. Peter Ivanič, vedúci SÚ sekcie TŠ 


