VZDELÁVACÍ ÚSEK SZTŠ VÁS POZÝVA NA
ŠKOLENIE NOVÝCH FUNKCIONÁROV SÚŤAŽÍ A SČITATEĽOV
MIESTO:
DÁTUM:

HOTEL NÁRODNÝ DOM, Národná 11, Banská Bystrica
31.3.2019

Účasť školení:

Členovia SZTŠ sekcia Tanečný šport – záujemcovia o licenciu sčitateľa,
alebo tajomníka/vedúceho súťaže, vek min. 18 rokov v roku 2019

Cena školenia:

30 EUR/osobu

Poplatok je nutné zaplatiť do 27.3.2019!!!
na účet SZTŠ:
IBAN: SK33 0200 0000 0019 7812 6658
SWIFT/BIC: SUBASKBX
do poznámky treba uviesť meno a Školenie funkcionárov 2019
Prihlášky:

mailom na sutazny@szts.sk
prihláška musí obsahovať meno záujemcu, klubovú príslušnosť, informáciu či má
záujem o skúšku sčitateľa, alebo vedúceho súťaže/tajomníka, alebo obe ( sčitateľa +
vedúceho súťaže/tajomníka) a kópiu platby. Platí sa len jeden poplatok aj v prípade
dvoch skúšok.

Termín prihlášok:

27.3.2019

Školiteľ:

Peter Ivanič, vedúci súťaženého úseku

Program :
09:00 – 10:30

10:45 - 11:45
12:00 – 13:00

Informácie z praxe o vedení súťaže, organizácii práce funkcionárov súťaží
Konzultácia nejasností zo Súťažného poriadku (SP), Etického kódexu
rozhodcov a zásad etiky v SZTŠ (EK), Finančného poriadku (FP), Skating
(len pre sčitateľov)
Test
Oprava testu, prípadné otázky na doplnenie

Literatúra:
Vedúci súťaže/tajomník: SP - články 1-18, 23, FP – výška členského, licenčného poplatku
a ich splatnosť, štartovné, honorár, poplatok za protest (posledná strana FP pre Tanečný
šport), EK. Všetko nájdete na http://www.szts.sk/legislatíva/stanovy-a-poriadky
Sčitateľ : SP - články 1-14, 23, FP – výška členského, licenčného poplatku a ich splatnosť,
honorár (posledná strana FP pre Tanečný šport) Všetko nájdete na
http://www.szts.sk/legislatíva/stanovy-a-poriadky
Skating – výpočet príkladu (finále na súťaži) bez použitia softwaru. Záujemcov po
prihlásení zašleme literatúru - Skating systém, pravidlá pre sčítavanie výsledkov na
súťažiach v tanečnom sporte (literatúru zašleme po doručení prihlášky)

Informácie:
Po úspešnom vykonaní skúšok a zabezpečení softwaru schváleného zväzom (pre sčitateľov zakúpení)
záujemcovia získajú kvalifikáciu na vykonávanie príslušnej funkcie na súťaži. Po zaplatení
licenčného poplatku získajú licenciu na vykonávanie príslušnej funkcie na súťaži.
Vedúci súťaže/tajomník súťaže nemôže byť aktívny tanečník, musí mať viac ako 18 rokov.
Sčitateľ môže byť aj aktívny tanečník, nesmie však súťažiť v deň kedy sčituje, musí mať viac ako 18
rokov.
Skúšok sa môžu zúčastniť aj aktívni tanečníci, ktorí v roku 2019 dovŕšia min. 18 rokov.
V prípade, ak záujemca o kvalifikáciu sčitateľa urobí test, ale nezvládne skating, po dohode so
školiteľom môže absolvovať skating ešte raz v náhradnom termíne.
Novým sčitateľom bude hradiť zväz honorár a cestovné na prvých 5 súťažiach v roku 2019, kedy
budú praxovať pri niektorom skúsenom sčitateľovi. Nový sčitateľ musí byť uvedený vo
schválených propozíciách a svoju prácu musí vykonávať riadne a svedomite.
V prípade otázok sa obracajte mailom, alebo telefonicky na vedúceho súťažného úseku
sutazny@szts.sk , 0905 245 008.

Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom
Mgr. Matej Chren, PhD.
vedúci VU SZTŠ

