SCHVÁLENÉ ÚPRAVY LEGISLATIVY PREZIDIEM 16, 8.6.2014
DRUŽSTVA/SD
§ 3 Druhy soutěží
1. Mistrovství ČR
Je vyhlašováno prezidiem ČSTS:
a) pro taneční páry nejvyšších tříd v kategoriích Junioři I,II, Mládež, Do 21 let, Dospělí, Senioři I-III
a samostatně pro třídy Profesionálové ve standardních tancích, latinskoamerických tancích a
kombinaci; pro taneční páry v kategoriích Dospělí a Profesionálové v showdance ve standardních
tancích a showdance v latinsko-amerických tancích; těchto soutěží se mohou účastnit pouze páry,
v nichž alespoň jeden člen má státní občanství ČR a v roce konání Mistrovství nebudou
reprezentovat jiný stát než ČR. Mistrovství se uskuteční, když se přihlásí minimálně 4 páry, u
profesionálů minimálně 3 páry.
b) pro družstva kolektivních členů ve STT a LAT
ba) v kategorii Junioři (4 páry nejvyšší třídy)
bb) v kategorii Dospělí (4 páry tříd B-M)
bc) v kategorii do 21 let (4 páry tříd B-M) Mistrovství se uskuteční, když se přihlásí minimálně 4 družstva.
c) pro formace kolektivních členů ve STT a LAT. Mistrovství se uskuteční, když se přihlásí
minimálně 3 formace.
Vedoucí soutěžní komise může účast párů na těchto soutěžích při schvalování propozic omezit vyhlášením
kvalifikační(ch) soutěže(í), nebo při nízkých počtech párů v nejvyšších třídách může právo účasti rozšířit i na
nižší třídy i o další věkové kategorie.

POROTY: BLÍZKÝ VZTAH POROTCE A KAPITÁN PRO DRUŽSTVA
STEJNÁ KLUBOVÁ PŘÍSLUŠNOST
SŘ, paragraf 13 – Poroty, bod 7
7. Porotce nesmí hodnotit soutěž a musí se taktéž držet stranou od hodnotících porotců v případě, že kdokoliv
z právě soutěžících je členem jeho nejbližší rodiny či rodiny rozšířené, včetně de facto vztahů a to i v těch
případech, kdy porotce má blízký osobní vztah k někomu ze soutěžících, a vykonávat funkci porotce by pak
pro něho/ni bylo nevhodné. Jednu soutěž také nemohou současně hodnotit porotci, kteří jsou navzájem
příbuzní, nebo jsou členy nejbližší a rozšířené rodiny, včetně de facto vztahů, tedy v případech blízkého
osobního vztahu.
Pro lepší porozumění slova „nejbližší a rozšířená rodina“ zahrnují kohokoliv, k němuž je porotce pokrevně
vázán, či k němuž je vázán sňatkem, a to až po prvního bratrance či sestřenici, nebo k němuž je porotce
vázán adopcí. Nejbližší či rozšířenou rodinou se myslí i ten, s kým porotce bydlí nebo sdílí společnou
domácnost.
Povinností porotce je upozornit vedoucího soutěže na skutečnosti výše uvedené.

TANCE V KATEGORII DĚTI
§ 11 Soutěžní tance
2. Předepsané disciplíny, tance a jejich pořadí pro jednotlivé kategorie a třídy:
Kategorie
Třída
Tanec
Děti I, II
D
STT – Wa, Va, Qs
LAT – Sa, Ch, Ji, Po
7T – STT + LAT
Děti II
C
STT – Wa, Ta, Va, Qs
LAT - Sa, Ch, Ru, Ji
8T - STT + LAT

§10 Systém postupů
4. Postupový systém tanečních párů mezi kategoriemi je dán jejich věkem.
Při přechodu do vyšší kategorie se zařazení do třídy nemění. Body a finálová umístění z postupových soutěží
v předchozí kategorii zůstávají v platnosti. toto se netýká přechodu z kategorie Děti II do kategorie Junioři I
ve třídě D, kde se body a ani finálová umístění nepřenášejí.

§ 18 Závěrečná a přechodná ustanovení
Při přechodu z kombinace u kategorie Děti I a II D zůstanou body a finále pro obě disciplíny, účinnost
k 1.1.2015.
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PŘISTOUPENÍ KOLEKTIVNÍHO ČLENA K ČSTS
Příloha A7 Organizačního řádu
Přihláška kolektivního člena dále musí obsahovat:
- doklad o oprávnění provozovat (organizovat) taneční sport a jeho formy (vymezení činnosti ve výpise z
živnostenského rejstříku, vymezení činnosti ve stanovách spolku apod.)
- doklad o jmenování statutárního zástupce (např. zápis z valné hromady)
- doklad o oprávnění poskytovat služby v oblasti tanečního sportu (osvědčení o absolvování
rekvalifikačního kurzu Trenér II. nebo I. třídy tanečního sportu nebo živnostenské oprávnění pro vázanou
živnost v oblasti tanečního sportu: poskytování tělovýchovných služeb v oblasti tanečního sportu) osobou
zastupující žadatele o kolektivní členství s ČSTS nebo mající smluvní vztah s tímto žadatelem.

PRINCIP EQUALITY
§ 9 Třídy (výkonnostní)
5. Partnerka získává osobní zařazení do vyšší výkonnostní třídy, pokud společně s partnerem získá alespoň
poloviční počet bodů a finálových umístění nutných pro získání vyšší třídy. Pokud toho nedosáhne, je jí
třída uznaná až poté co získá v nově dosažené třídě alespoň poloviční počet bodů k získání vyšší
výkonnostní třídy, nebo, v případě, že se jedná o uznání výkonnostní třídy M, postoupí alespoň třikrát do
druhého kola na soutěžích TL Dospělých, nebo na MČR Dospělých.
6. Při změně partnerky se může nový pár rozhodnout, kterou výkonnostní třídu bude tancovat, jestli třídu
získanou partnerem, nebo partnerkou. V případě, že se pár rozhodne pro třídu získanou partnerkou, nemá
nárok na přepis bodů ani finálových umístění, které partnerka získala s předchozím partnerem.
Partner, který bude takto tančit třídu získanou partnerkou, získává osobní zařazení do vyšší výkonnostní
třídy, pokud společně s partnerkou získá alespoň poloviční počet bodů a finálových umístění, nutných pro
získání vyšší třídy. Pokud se jedná o uznání výkonnostní třídy M, pak pouze v případě, postoupí-li
alespoň třikrát do druhého kola na soutěžích TL Dospělých nebo na MČR Dospělých.
Bod 6 nabývá účinnosti od 1.1.2015

OBLEČENÍ POROTY NA AKCE MČR A TL
Etický kodex porotců a zásady etiky v ČSTS
4. Obecné chování porotců
Porotci jsou za účelem dosažení co nejvyšší úrovně chování povinni dodržovat následující pravidla:
(h) Pro všechny soutěže §3 bod 1 a 2 platí následující pravidla pro oblečení poroty: černý nebo tmavě
modrý oblek s bílou košilí a tmavou kravatou nebo smoking a motýlek pro muže, a černé nebo tmavě modré
šaty či kostým pro ženy. Pro soutěže WDSF platí pravidla WDSF.

NOMINACE POROTCŮ NA MČR
OŘ Příloha B3 - Směrnice pro tvoření porot na MČR
3. Termíny nominace
a) Seznam porotců pro MČR a WDSF je vytvářen v termínu dle Org.řádu, příloha B4.
b) Losování poroty zajišťuje VSO nebo VOP pro lednové mistrovství vždy na kongresu ČSTS v lednu
příslušného roku, porota pro každé další mistrovství na předcházejícím mistrovství, pro podzimní mistrovství
na Doškolovacím semináři ČSTS.

OŘ Příloha B4 - Poroty pro MČR a WDSF
1. Tuto porotu jmenuje v prosinci člen VR - vedoucí oblasti porotců na příští kalendářní rok. Slouží jako
podklad pro sestavování porot pro Mistrovství ČR soutěžní komisí a pro výběr pro WDSF.

HOBBY – PRAVOMOC VSO UDĚLIT VÝJIMKU
SŘ Příloha č.10 - Doplňující pravidla pro soutěže Hobby
k § 6 - Účast na soutěžích a k § 7 – Průkazy, licence, registrace
1. Účastníky soutěží jsou sportovci - taneční páry složené z osob mužského a ženského pohlaví (smíšené
páry) nebo v kategoriích Dětí a Juniorů dvou osob ženského pohlaví (dívčí páry). Do žebříčku se zařazují
pouze smíšené páry.
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2. Soutěží se jako sportovci nemohou zúčastnit ti sportovci, kteří v minulosti byli držiteli třídy B a vyšší.
Držitelé tříd D a C se mohou těchto soutěží zúčastnit jen, pokud se v posledních 10 letech nezúčastnili jako
sportovci taneční soutěže pořádané WDSF nebo jejími členy. Soutěží se nemohou účastnit soutěžící s platnou
soutěžní registrací pro postupové soutěže a ti soutěžící, kteří soutěží v soutěžích HOBBY dva roky (rok
prvního startu v soutěžích HOBBY se nepočítá). Vedoucí soutěžní oblasti má právo registrovaným Hohhy
členům na základě doručené žádosti vč. předložených důvodů bránících motivující účasti v postupových
soutěžích ČSTS udělit výjimku a prodloužit období pro účast v HOBBY soutěžích.

CENY NA SOUTĚŽÍCH VE FORMĚ NABÍZENÝCH LEKCÍ-VOUCHERŮ
SŘ – §4 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ
1. Porotě a funkcionářům soutěže uvedeným v propozicích náleží:
a) náhrada za dopravu, náhrada nebo poskytnutí stravy a noclehu podle platných předpisů,
b) honorář za činnost na soutěži na základě dohody ve smyslu Finančního řádu ČSTS a v souladu s
platnými předpisy.
Úhrady provádí pořadatel soutěže.
2. Taneční páry a kolektivy mohou dostat náhradu za cestovné, stravu a nocleh nebo poskytnutou stravu a
nocleh. Velikost a způsob úhrady musí pořadatel uvést v propozicích nebo pozvánce na soutěž.
3. Pořadatel může vybírat startovné dle Finančního řádu ČSTS, pokud tuto skutečnost uvedl v propozicích
soutěže
4. Na soutěžích ČSTS nesmí být nabízeny výuka či trénink tanečního sportu nebo slevové kupóny na tyto
služby formou ceny za umístění.

SŘ – NOVÝ § 18 ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ
§ 17 Zákaz dopingu
§ 18 Zdravotní zabezpečení
Organizátor soutěže v tanečním sportu zabezpečí zdravotní zajištění akce dle platné legislativy.
§ 19 Závěrečná a přechodná ustanovení

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD – ČLÁNEK 21
Rozhodnutí odvolacího orgánu
1. Odvolací orgán rozhodne o odvolání, nejdéle do třiceti dnů po odvolání a to tak, že:
a) odvolání vyhoví zcela nebo částečně a nahradí jej vlastním rozhodnutím,
b) odvolání zamítne a rozhodnutí 1. instance potvrdí,
c) vrátí rozhodnutí 1. instanci, dojde-li k závěru, že měl být uložen trest jiný,
d) odvolání neprojedná, je-li odvolání podáno opožděně, nemá-li formální náležitosti nebo není-li podáno
účastníkem řízení.
2. Rozhodnutí o odvolání zašle odvolací orgán účastníkům řízení a všem dle čl. 17 , a to nejdéle do patnácti
dnů od rozhodnutí.
3. Vyhoví-li odvolací orgán odvolání zcela nebo částečně, vrátí poplatek za odvolání účastníkovi
jednání. V ostatních případech propadá poplatek ve prospěch odvolacího orgánu.
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