
Súhrn zmien Súťažného poriadku SZTŠ sekcie TŠ 2022  

 

V dokumente sú zverejnené najdôležitejšie zmeny súťažného poriadku na rok 2022. 

Všetky zmeny nájdete farebne vyznačené v Súťažnom poriadku sekcie tanečného športu (SP) 

platnom od 01.01.2022, zverejnenom  na webovej stránke zväzu pod Legislatíva – Stanovy 

a Poriadky. 

Dokument vysvetľuje dôvody zmien a ich prípadné dôsledky. 

 

Zmeny v SP sú nasledovné : 

1, Zmena podmienky účasti na MSR v kategórií Dospelých na rok 2023  

2, Dĺžka skladieb počas hodnotenia systémom absolútneho hodnotenia - AJS 3.0 

3, Zmena rozdelenia bodov a finálových umiestnení  

4, Paralelní rozhodcovia 

5, Zmeny - Súťažné oblečenie 

6, Zmeny pri žiadostiach o zvýšenie tried na základe výsledkov  SLP 

7, Antidopingová kontrola a zdravotné prehliadky 

8, Profesionálna divízia 

 

1, Zmena podmienok účasti na MSR v ktg. Dospelých na rok 2023 – výkonnostná trieda 

Pre dlhotrvajúce obmedzenia športových súťaží počas minulého roku sme rozhodli, že 

podmienku účasti len párov triedy S na MSR v kategórií Dospelí ŠTT, LAT a MSR 

v kategórií Dospelí 10T,  v jednej skupine tancov triedu  S a v druhej skupine tancov aspoň 

triedu A, aplikujeme až od roku 2023. 

2, Dĺžka skladieb pri absolútnom hodnotení - AJS 3.0 

Časovú dĺžku jednotlivých súťažných tancov pri absolútnom hodnotení 3.0 považujeme za 

dôležitú súčasť SP, nakoľko sme sa v minulosti stretli s nedorozumeniami zo strany vedúcich 

súťaží, členskej základne a okolia. Dĺžku tancov sme aplikovali z „WDSF Chairpersons 

Handbook“ – Príručka pre vedúcich súťaží. Keďže sa riadime pravidlami WDSF, tak aj toto 

nariadenie sme spresnili a zaradili do SP. 

3, Zmena rozdelenia bodov a finálových umiestnení  

Vedúci súťažného úseku sa venoval návrhu členskej základne  o zmene rozdelenia bodov 

a finálových umiestnení. Keďže sme niektoré pravidlá považovali za diskriminačné, zhodli 

sme sa na zmenách v tomto bode nasledovne.  



Pri rozdelení páru kategórie Deti I, Deti II, Juniori I a Juniori II dochádza medzi partnermi k 

deleniu bodov na polovicu. Ak má pár nepárny počet bodov, po rozdelení sa počet bodov 

zaokrúhľuje nahor. Finálové umiestnenia sa delia rovnakým spôsobom. Pri rozdelení páru 

v kategórií Mládež, Do 21, Dospelí a Seniori dochádza medzi partnermi k deleniu bodov na 

polovicu. Ak má pár nepárny počet bodov, po rozdelení sa počet bodov zaokrúhľuje nahor. 

Finálové umiestnenia sa anulujú.  

4, Paralelní rozhodcovia 

Po vzájomnej dohode so Vzdelávacím úsekom sekcie TŠ zlepšujeme a aplikujeme pravidlá 

pre paralelných rozhodcov. V minulosti sa stávalo, že sa paralelní rozhodcovia nedostavili 

včas ku prezentácií, alebo neohlásili svoju prítomnosť na súťaži poverenej osobe. Paralelní 

rozhodcovia často nevedeli, kde sa môžu respektíve nemôžu zdržiavať počas súťaže. Všetky 

dané body sme spresnili a veríme, že práca paralelných rozhodcov bude prospešná pre ich 

rozvoj. 

5, Zmeny  - Súťažné oblečenie 

Keďže WDSF schválilo niekoľko zmien v súťažnom oblečení, aj súťažný úsek aktualizoval 

tieto zmeny do SP. Predovšetkým došlo k uvoľneniu niektorých pravidiel, napr. v ktg Deti – 

chlapci je povolený saténový driekový pás, ale aj k obmedzeniam. Príkladom takéhoto 

obmedzenia je zákaz čiernej farby šiat v kategóriách  Deti I, Deti II. 

6, Zmeny pri žiadostiach o zvýšenie tried na základe výsledkov  SLP 

Žiadosť o zvýšenie výkonnostnej triedy na základe výsledku aktuálneho ročníka SLP 

v kategórií Dospelí aj Juniori sa podáva do konca kalendárneho roku žiadosťou na Súťažný 

úsek. Zvýšenie výkonnostnej triedy je možné len o jednu triedu. Na zjednodušenie 

schvaľovania a uznávania zvyšovania tried sme zmenili príjemcu žiadostí z ÚEČ na SÚ, ktorý 

po vyhodnotení žiadosti informuje vedúceho evidenčného úseku o prípadných zmenách, ktoré 

ma zaevidovať do systému. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vyskytli v kategórií juniorov 

prípady zvyšovania tried až o dve triedy, sme sa zhodli, že to neprospieva k rozvoju 

tanečného páru. Preto sme určili hranicu na zvýšenie len o jednu výkonnostnú triedu.   

7, Antidopingová kontrola a zdravotné prehliadky 

Zmeny v článku 24 / Zdravotné prehliadky a Antidopingová kontrola vyplývajú zo Stanov 

SZTŠ a zmeny zákona o športe §88. 

8, Profesionálna divízia 

Na základe podnetu Vzdelávacieho úseku sme minimálnu výkonnostnú triedu, umožňujúcu 

stať sa členmi profesionálnej divízie, zvýšili z A na S. 

 

 


