
Dobrý deň, 

 

chcel by som požiadať o zaradenie zmeny do kvalifikačného poriadku sekcie tanečný šport. 

 

V pôvodnom znení sa vylučujú dve podmienky a to (top rozhodcom sa môže 

stať držiteľ WDSF licencie, pričom WDSF licenciu je možné získať len ak 

daný rozhodca hodnotí MSR dva roky po sebe (čiže je top rozhodcom). 

 

Návrh: ak daný rozhodca má licenciu pre najvyššiu triedu "S" a zároveň 

má aj trénerské vzdelanie minimálne III. kvalifikačného stupňa, je 

zaradený medzi top rozhodcov. 

 

Viktor Vadkerti 

TŠ Viva Nové Zámky 



Tomáš Uváček, Saleziánska 46, Trnava, 917 01 

VEC: Návrh na zmenu bodu súťažného poriadku SZTŠ - tanečný šport 

	 Ja, dolu podpísaný Tomáš Uváček (Dance studio DIAMOND Bratislava) 
navrhujem zmenu súťažného poriadku SZTŠ (sekcia: tanečný šport) 
následovne: (Článok 2 - Druhy súťaží, 1.a) Majstrovské súťaže v odstavci 
Majstrovstvá Slovenskej republiky, bod MSR Junior 1) 

MSR Juniori I sa môžu zúčastniť páry vekovej kategórie Juniori I 
výkonnostných tried D, C, B, ako aj páry vekovej kategórie Deti II výkon- 
nostných tried C. 

Odôvodnenie: 

Počet párov ktg. Deti II C je v aktuálnej post Covidovej situácii nedostatok 
(aktuálne 1 tanečný pár). Aj pri dvojitej bonifikácii bodov nie je 
pravdepodobnosť, že sa do konca kalendárneho roka 2021 nazbiera 
dostatočný počet párov na bodovaciu súťaž. Rovnaká situácia je aj v ktg. 
Junior 1 C (aktuálne 5 párov ŠTT a 3 páry LAT). Sme veľmi radi, že po dlhej 8 
mesačnej prestávke kvôli obmedzeniam spojených s COVID-19 sa nám 
väčšia časť členskej základne vrátila. Určite aj v iných tanečných športových 
kluboch pociťovali znížený záujem alebo straty na členoch. Deti sú veľmi 
poznačené dlhou prestávkou a čiastočne demotivované. Preto navrhujeme 
aby aj mladšie páry mohli súťažiť na MSR v ktg. JUNIOR 1 

V Bratislave, dňa 10.06.2021		 	 	 	        	 Tomáš Uváček 
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