
Zmeny Súťažného poriadku SZTŠ 2017 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 2017 zverejnenom 

na webovej stránke zväzu pod Legislatíva – Stanovy a Poriadky.  

 

Prax na bodovacích súťažiach preukázala, že postačuje 1 sčitateľ. Vzhľadom na pokles súťaží 

konaných v deň SLP je povinnosť 2 sčitateľov len na MSR a WDSF súťažiach. 

V roku 2016 bolo Súťažným úsekom zavedená jednotná uzávierka prihlášok v stredu pred 

súťažou, čo sa osvedčilo. Hoci nie je uvedená v súťažnom poriadku, bude sa naďalej uplatňovať. 

Naďalej budeme pokračovať aj v osvedčenom harmonograme súťaže podľa prihlásených párov, 

zverejňovanom najneskôr vo štvrtok v noci. Odstránili sa tým zbytočné prestávky a neúmerne dlhý 

čas medzi prezentáciou a začiatkom súťaže. 

Zmena nastáva pri nasadzovaní párov na MSR ŠTT a LAT pre páry v kategórii Dospelí, Do 21 a 

Mládež. Nasadzovať sa bude nie len podľa výsledkov SLP predchádzajúceho ročníka, ale aj podľa 

prvej stovky svetového rebríčka (WRL WDSF). Páry môžu byť nasadzované podľa WRL WDSF k 31.12. 

predchádzajúceho roku, ako aj aktuálneho rebríčka platného v čase uzávierky prihlášok. WRL Adult 

platí pre MSR Dospelí a Do21. WRL Youth platí pre MSR Mládež a Do 21. Snahou Súťažného úseku 

bolo zvýhodniť naše popredné páry, ktoré sa snažia udržať čo najvyššie vo WRL a súťažami WDSF 

nám robia dobrú reklamu v zahraničí. Pokiaľ toto nové pravidlo spôsobí ich menšiu účasť na 

jednotlivých kolách SLP, prehodnotíme ho. 

Obdobne aj pre SLP Dospelých bude platiť nasadzovanie párov z prvej stovky WRL WDSF 

Adult aktuálneho rebríčka platného v čase uzávierky prihlášok. Začiatok SLP sa posúva na 14,00 

hod. a je výrazne obmedzený počet súťaží konaných pred SLP na 6. Touto reguláciou zavedenou 

čiastočne už v roku 2016 sme dokázali končiť SLP v normálnom čase za účasti divákov. Tiež bola 

snaha striedať predkolá ŠTT a LAT u Dospelých tak, aby mali páry porovnateľné podmienky súťaže. 

Chceme zaktraktívniť SLP pre divákov i páry zavedením sólo tancov podľa WDSF, ako sú už zaužívané 

na MSR. Ďalšie zmeny môžu páry a organizátori očakávať od roku 2018, keďže konkurzné podmienky 

budú predpisovať finančné ceny na SLP u Dospelých. 

Paralelní rozhodcovia majú povinnosť hlásiť sa vedúcemu súťaže a sčitateľovi (nie 

tajomníkovi), pričom na MSR a WDSF súťaže konané na Slovensku je ich počet obmedzený na 3.  

Posledná zmena je pri zdravotných prehliadkach vplyvom zákona o športe (440/2015 Z.z.). 

Zapracovali sme ustanovenie o vykonávaní amatérskej športovej činnosti na vlastnú zodpovednosť. 

Ustanovenie o vrcholových športovcoch ako i talentovaných športovcoch sa nás zatiaľ netýkajú. 

V prípade, že takýchto budeme mať, je nevyhnutné riadiť sa príslušnými ustanoveniami zákona. 

Treba mať však na zreteli, že tanečný šport si vyžaduje dobrý zdravotný stav športovca, ktorý je nutné 

kontrolovať pravidelnými lekárskymi prehliadkami. V našom prípade je však zodpovednosť na 

športovcovi, alebo jeho zákonnom zástupcovi. 

Pri nahlasovaní súťaží je potrebné reálne zhodnotiť priestorové možnosti. Maximálny počet 

súťaží zostáva 18, avšak len pre tanečné plochy min. 360 m2 (športové haly). Pri menšom parkete je 

možné organizovať max. 14 súťaží v závislosti od veľkosti parketu. Stávalo sa, že organizátor nahlásil 



18 súťaží, pričom rozmery parketu neumožňovali 12 párov na parkete. Následne sa súťaž predlžovala, 

alebo dochádzalo k porušovaniu súťažného poriadku vzhľadom na časovú tieseň. Organizátor by mal 

reálne zvážiť svoje možnosti a to nie len s ohľadom na veľkosť tanečnej plochy, ale aj šatňové 

priestory a počet divákov. Často dochádza k nerozumnému zoradeniu súťaží. Viackrát sa striedajú 

súťaže, ktorých sa zúčastňujú rovnaké páry (možnosť štartovať aj o kategóriu vyššie). Súťaže detí či 

juniorov s najväčším počtom divákov sú v jednom bloku, kedy je sála preplnená a potom zase zíva 

prázdnotou. Používa sa zrýchlený postupový systém (25-12-6, 13-6) v snahe skončiť skôr, aj keď nie je 

časový tlak. Nedodržiava sa ani 10 min. prestávka medzi kolami. Vymenoval som len zopár negatív, 

ktoré spôsobuje nerozumný organizátor, či vedúci súťaže. 

 

Členská základňa mnohých klubov pozostáva z väčšej časti z dievčat, ktoré kratšiu či dlhšiu 

dobu nemajú tanečného partnera, napriek tomu však pretrváva u nich záujem o tanečný šport. Na ich 

podporu dostal Súťažný úsek návrh na zaradenie sólovej súťaže tanečníc do súťažného poriadku. 

Návrh však nezískal dostatočnú podporu členov úseku. Pokiaľ majú viaceré kluby záujem o vytvorenie 

takýchto súťaží, kontaktujte prosím Súťažný úsek písomne (mailom). Nechali sme túto otázku na 

verejnú diskusiu a na základe záujmu súťaže tanečníc zavedieme v budúcnosti.  

 

 

Dňa 29.12.2016     Ing. Peter Ivanič, vedúci SÚ SZTŠ 


