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Zmeny v Súťažnom poriadku od roku 2023 

1, V roku 2023 sa MSR v ŠTT a LAT v kategórii Dospelí môžu zúčastniť len tanečné páry 

výkonnostnej triedy S. Na MSR 10T A, S, pričom minimálne v jednej skupine tancov musí 

byť vytancovaná aspoň trieda A, v druhej skupine tancov trieda S. SP/čl.2 

2, MSR Seniori - v prípade malého počtu párov Výbor sekcie TŠ môže rozhodnúť o spojení 

dvoch vekových kategórii, vyššie vekové kategórie s nižšími, Seniori IV + III, Seniori III + II, 

Seniori II + I. SP/čl.2 

3, Začiatok súťaže o 10.00, v prípade dôvodov hodných zreteľa schvaľovateľ propozícii môže 

povoliť skorší začiatok súťaže. SP /čl.3/písm.c/bod s 

4, Páry kategórie Mládež sa zúčastňujú bodovacích súťaží kategórie Dospelí. Bodovacie súťaže 

kategórie mládež sa neorganizujú. SP/čl.6/č.3 

5, Pre páry kategórie Seniorov a Dospelí A sme znížili počet potrebných bodov na zisk vyššej 

triedy z A do S zo 150 na 120. SP/čl.9/písm.B/č.4 

6, V kategóriách Seniorov a Dospelí A je pre právoplatné započítanie bodov z bodovacej 

súťaže na Slovensku podmienkou, aby sa tejto súťaže zúčastnili aspoň 4 páry z dvoch 

rozdielnych TK a súťaž môže prebehnúť aj jednokolovo (pri účasti menej ako 6 párov). Finále 

sa započítava párom na 1. a 2. mieste. Zmenil sa aj bodový systém týchto súťaží .V prípade 

bodovacej súťaže Seniorov v zahraničí sa súťaže musia zúčastniť minimálne 4 páry. 

SP/čl.9/písm.B/č.5.1 

7, Objasnenie povinnosti účasti na 3 x SLP pre kategóriu Juniori I, pri prechode do vyššej 

vekovej kategórie Junior II v ďalší rok. SP/čl.10 

8,  Hodnotiaci systém AJS 3.0 - V prípade, že by súťaž mala byť len dvojkolová, absolútny 

systém hodnotenia (AJS 3.0) sa použije len vo finále danej súťaže SP/čl10/písm.B/bod13 

9, Maximálny počet paralelných rozhodcov na bodovacie súťaže je 5 na podujatie, pričom  

jednu súťaž môžu hodnotiť max. 5 paralelných rozhodcov. Pre SLP, MSR a WDSF súťaže 

konané na Slovensku je maximálny počet  5 na podujatie aj na jednu súťaž. SP/čl.12/č.19.1 

10, Tanečné páry nemôžu nastupovať na vyhlásenie výsledkov s národnými vlajkami 

SP/čl.15/písm.C/číslo10 

11, Oblečenie podľa pravidiel WDSF. Vo vekových kategóriách Deti I, Deti II, Juniori I, Juniori 

II, Mládež platí nasledovné pravidlo : Počas celej súťaže musia byť všetky intímne partie 

tanečníc a tanečníkov úplne zahalené. To zahŕňa oblasť medzi bokovou líniou (Hip Line HL) 

a nohavičkovou líniou (Panty Line PL). Použitie látok telovej farby alebo priehľadných látok 

nie je v týchto oblastiach povolené (LnT). SP/čl.15/písm.C 



SLOVENSKÝ ZVÄZ TANEČNÝCH ŠPORTOV  

SLOVAK DANCE SPORT FEDERATION 
 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

11, SLP – aplikovali sme nasadzovanie párov v kategórii Juniorov v SLP na základe určitých 

pravidiel. Viď SP/čl.23/číslo.22 

12, SUPERPOHÁR – zmena bodového kpeficientu z 1,5 na 3. SP/čl.23/č.27/písm.g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


