Vážení reprezentanti SR,
prezídium schválilo finančnú podporu tréningovej prípravy reprezentantov pre rok 2018.
Vzdelávací úsek bude organizovať dve reprezentačné sústredenia pre Juniorov I +II
v termínoch 8.-9.9.2018 a 6.-7.10.2018 v KTC Bratislava, ktoré budú vedené slovenskými lektormi.
Pre kategóriu Mládež a Do 21 rokov bude vzdelávací úsek organizovať jedno reprezentačné
sústredenie v termíne 1.-2.9.2018 v Dancehause Bratislava, ktoré bude vedené dvoma zahraničnými
lektormi Domenico Soale a Karina Rubio.
Okrem sústredenia bude párom vyplácaná finančná podpora na športovú prípravu v nasledovných
sumách za každé umiestnenie vo finále MSR ŠTT, LAT, 10T 2018:
Umiestnenie na MSR
1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto
6.miesto
Spolu

Mládež, Do 21
500
400
300
200
200
200
1800

Pre kategórie Dospelí a PD bola schválená finančná podpora na športovú prípravu
v nasledovných sumách za každé umiestnenie vo finále MSR ŠTT, LAT, 10T 2018:
Umiestnenie na MSR Dospelí, PD
1.miesto
1000
2.miesto
900
3.miesto
800
4.miesto
500
5.miesto
500
6.miesto
500
Spolu
4200

Pre Seniorov sa bude organizovať počas jedného víkendu jednodňové reprezentačné
sústredenie zamerané na latinskoamerické tance a jednodňové sústredenie na štandardné tance.
Seniorské reprezentačné páry v kategórií 10 tancov sa môžu zúčastniť oboch dní.
Cestovné náklady na reprezentačné sústredenie si hradia reprezentanti. Nebudú preplácané zo
zväzových prostriedkov. Seniorské tanečné páry si hradia aj prípadné ubytovanie.
Vzdelávací úsek plánuje povinné testovanie párov talentovanej mládeže v Diagnostickom
centre prof. Hamara na FTVŠ UK BA.

Dôležité podmienky pre vyplatenie dotácií:
1. Podpora bude vyplatená až po podpise zmluvy medzi SZTŠ a doručených uznaných
účtovných dokladov za športovú prípravu.
2. Akceptované účtovné doklady musia byť z obdobia od 15.4.2018 do 30.11.2018. Musia byť
doručené na sekretariát SZTŠ do 30.11.2018.
3. Ak sa pár kategórie Mládež, Do 21 nezúčastní reprezentačného sústredenia organizovaného
VÚ, stráca nárok na vyššie uvedenú finančnú podporu. V prípade, že bola finančná podpora
čerpaná pred reprezentačným sústredením, je pár povinný celú čiastku vrátiť.
4. Páry zaradené do talentovanej mládeže, ktoré chcú čerpať dotáciu na športovú prípravu
reprezentácie (účasť na reprezentačnom sústredení, čerpanie finančnej podpory), sú povinné
zúčastniť sa testovania talentovanej mládeže v Diagnostickom centre prof. Hamara na FTVŠ
UK BA.
5. Každý reprezentačný tanečný pár, ktorý sa chce zúčastniť v roku 2018 reprezentačných
sústredení, prípadne čerpať dotáciu, je povinný vyplniť a zaslať mailom na sekretariát
SZTŠ podpísaný a vyplnený kvalitný scan do 29.5.2018 nasledovného dokumentu
obsahujúci Plán športovej prípravy spolu s Kalendárom podujatí (plán súťaží) v roku
2018. Formulár nám zaslalo ministerstvo a je potrebný v zmysle zákona o športe. SZTŠ
musí zozbierané dokumenty Plán športovej prípravy spolu s Kalendárom podujatí
(WDSF štatutárne súťaže -MS, ME, WC, EC, WDSF súťaže a SLP) v roku 2018 doručiť
na ministerstvo do 31.5.2018.
Vo formulári by ste mali mať uvedené reprezentačné sústredenia, ako aj ďalšie tréningy
a sústredenia – predovšetkým tie, na ktoré plánujete čerpať finančný príspevok.
Tréningový plán by mal korešpondovať s termíny vašich štatutárnych súťaží
a adekvátnej príprave na ne.
6. Upozorňujeme, že podľa kvalifikačného poriadku sú páry vekovej kategórie Mládež, Do 21
rokov, Dospelí povinné zúčastniť sa minimálne troch WDSF súťaží v kalendárnom roku 2018.

Mgr. Matej Chren, PhD.
Vedúci VÚ SZTŠ

