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Přílohy:
NP01 Podmínky členství v NRT
NP02 Reprezentační smlouva (vzor)

Použité zkratky:
NŘ
VR
VK
VpS
VpP
GS
NRT
IS

Nominační řád ČSTS
Výkonná rada ČSTS
Výroční konference ČSTS
Viceprezident pro ekonomiku
Viceprezident pro profesní záležitosti
Generální sekretář
Národní reprezentační tým
Informační systém ČSTS

IDT
WDSF
WDSF-PD
DSE
MŠMT

Identifikační číslo člena
World DanceSport Federation
WDSF - Professional Divission
DanceSport Europe
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

STT
LAT
10T
SD-ST
SD-LA

Standardní tance
Latonskoamerické tance
kombinace 10 tanců
Showdance STT
Showdance LAT
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§ 1 Obecné zásady
1. NŘ platí pro:
a) taneční páry, a z nich sestavená družstva,
b) formace,
c) porotce a funkcionáře soutěží,
kteří se zúčastňují mezinárodních soutěží v tanečním sportu (SŘ §3.8.c)) u nás a v zahraničí.
2. Uplatnění pravidel NŘ zajišťuje GS. Pokud tato pravidla neřeší některé situace, předává je GS
k rozhodnutí VpS a dále pak postupuje dle jeho rozhodnutí.

§ 2 Národní reprezentační tým
1. NRT je samostatnou organizační částí ve struktuře ČSTS (Stanovy ČSTS čl.9.3,4.), jejíž cílem
je reprezentace ČSTS a ČR v párových disciplínách. NRT se z hlediska sportovní reprezentace
ČR člení na:
a) státní reprezentaci, kterou tvoří členové NRT v kategoriích a disciplínách uznaných
MŠMT. MŠMT na základě jejich reprezentačních výsledků rozhoduje o přidělování
prostředků na státní reprezentaci v tanečním sportu.
b) reprezentaci, kterou tvoří členové NRT v ostatních kategoriích a disciplínách.
2. Za činnost NRT odpovídá GS, který zajišťuje zejména:
• sestavování NRT na základě pravidel v §2.3,
• projednání členství v NRT se sportovci, resp. jejich zákonnými zástupci,
• vytvoření a činnost realizačního týmu NRT,
• zdravotní prohlídky členů NRT,
• materiální a technické vybavení v rozsahu dle finančního plánu NRT.
3. NRT se sestavuje podle pořadí z posledního předcházejícího MČR a aktuálního pořadí v RLČR
(SŘ, příloha SA05) takto (v závorce uvedené zdroje platí pro náhradníky NRT):
kategorie
Junioři II

disciplína

STT
LAT
10T
Mládež
STT
LAT
10T
Dospělí,
STT
Profesionálové LAT
10T
SD-ST
SD-LA
LAT

1.
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR
MČR

2.
RLČR
RLČR
RLČR
RLČR
RLČR
RLČR
RLČR
RLČR
RLČR
MČR
MČR
RLČR

pozice v NRT
3.
4.
MČR
RLČR
MČR
RLČR
RLČR (RLČR)
MČR
RLČR
MČR
RLČR
RLČR (RLČR)
MČR
RLČR
MČR
RLČR
RLČR (RLČR)
(MČR)
xxxxx
(MČR)
xxxxx
MČR
RLČR

5.
(RLČR)
(RLČR)
xxxxx
(RLČR)
(RLČR)
xxxxx
(RLČR)
(RLČR)
xxxxx
xxxxx
xxxxx
(RLČR)

6.
(RLČR)
(RLČR)
xxxxx
(RLČR)
(RLČR)
xxxxx
(RLČR)
(RLČR)
xxxxx
xxxxx
xxxxx
(RLČR)

4. Obsazení pozic v NRT se aktualizuje podle výsledků:
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MČR – následující den po ukončení příslušného mistrovství kromě SD-ST a SD-LA, kde
se postupuje obdobně jako u MČR formací v §4.1.b),
RLČR – 1. den každého čtvrtletí dle stavu k poslednímu dni předchozího čtvrtletí,

a vyhlašuje se zveřejněním v IS. Současně IS informuje tento pár, resp. jeho zákonného
zástupce.
5. Pokud taneční pár nepotvrdí svoji účast v NRT do 7 dnů po zveřejnění zařazení do NRT,
použité pořadí dle MČR, resp. RLČR se posunuje k dalšímu nižšímu pořadí platnému ke dni
dle §2.4.
6. Pokud taneční pár, který je členem NRT, ukončí svoji činnost, je povinen o tom informovat
ČSTS. Členství je pak nabídnuto dalšímu tanečnímu páru jako v §2.5.
7. Podmínky pro členství v NRT řeší řeší příloha NP01 a jejich případné rozšíření či omezení
musí být řešeno Reprezentační smlouvou dle vzoru v příloze NP02.
8. U členů NRT mladších 18 let ve věcech dle bodů §.5-7 uvedené skutečnosti potvrzují jejich
zákonní zástupci.

§ 3 Rozdělení soutěží
1. Soutěže dle §1.1 z hlediska nominačního se dělí na:
a) titulární soutěže WDSF, WDSF-PD a DSE, kterými jsou:
i) Multisportovní akce (hry) organizované podle olympijských zásad,
ii) Mistrovství
• Mistrovství světa,
• Kontinentální mistrovství,
• Subkontinentální mistrovství,
iii) Poháry:
• Světový pohár,
• Kontinentální poháry,
• Subkontinentální poháry.
b) otevřené soutěže, na které je možno se přihlásit přímo bez pozvání či nominace (netýká
se porotců):
i) soutěže WDSF, WDSF-PD, DSE
ii) soutěže členů WDSF, řízené podle jejich vlastních pravidel
c) soutěže pro zvané, na které jsou pozvání jmenovitá, případně adresovaná do určitého
klubu nebo oblasti, nebo dle jinak definovaných kritérií.
2. Počet účastníků na soutěžích dle §3.1.a) je limitován pravidly těchto soutěží.

§ 4 Nominace párů, formací a družstev
1. Nominace na soutěže dle §3.1.a) se provádí:
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a) v párových disciplínách ze členů, případně i náhradníků NRT v pořadí dle pozice v NRT.
Pokud počet účastníků není limitován (pozn.: např. WDSF Open Championships),
mohou být nominováni i nečlenové NRT, kteří splňují podmínku v tabulce v §4.2.
b) v soutěžích formací:
• formace KČ z Mistrovství ČR pro celý následující kalendářní rok v pořadí na tomto
Mistrovství až do celkového počtu 2 (členové), resp. 3 (náhradníci),
• při odmítnutí reprezentace je reprezentace nabízena postupně dalším formacím z
tohoto MČR.
c) v soutěžích družstev - nominace se provádí pro jednotlivé soutěže v požadovaném složení
družstva dle pořadí v NRT a dále dle příslušného RLČR.
2. Soutěží dle §3.1.b.i) se mohou zúčastňovat páry:
Kategorie
Děti I
Děti II
Junioři I
Junioři II
Mládež, Do 21 let, Dospělí,
Senior I – IV

Třída
D
D, C
C, B
B, A
B, A, M

Poznámka
repertoár omezen na
WDSF Syllabus

Páry se na soutěže přihlašují samostatně dle dispozic organizátorů těchto soutěží.
3. Nominace na soutěže dle ust.§3.1.c) provádí GS podle požadavků organizátorů těchto soutěží
4. V souvislosti s nominacemi GS na soutěžích dle §3.1.a) zajišťuje:
a) potřebné formality pro zahraniční cesty členů NRT (víza, informace pro pořadatele
soutěž, informace pro reprezentanty a jejich doprovody, …),
b) účast doprovodu (trenérů, zákonných zástupců, …),
c) vybavení reprezentačními soupravami tréninkového oblečení a dle možností dalším
materiálním vybavením,
d) využití reklamního prostoru na oblečení reprezentantů pro ČR, ČSTS a sponzory NRT a
zhotovení dokumentace tohoto využití. Pokud nebude tímto plně využit, reprezentanti jej
mohou využít pro své KČ a sponzory.

§ 5 Nominace porotců
1. Nominace na soutěže dle §3.1a,b) provádí jejich vyhlašovatel a ČSTS jsou dávána na vědomí.
2. Nominace na soutěže dle §3.1c) se provádí tak, že
a) u jmenovitých pozvání se respektuje pozvání pořadatelů soutěže
b) u nejmenovitých pozvání se předá pozvání k rozhodnutí VpP a nominace se provede dle
jeho rozhodnutí.

4/5

Český svaz tanečního sportu
schválil: VR ČSTS
platnost od: 08.01.2018

Nominační řád ČSTS

dne: 05.01.2018
účinnost od: 08.01.2018

Úplné znění

§ 6 Společná ustanovení
1. GS je povinen při provádění všech nominací ověřit, že reprezentant:
• je členem ČSTS (má platnou registraci pro daný rok),
• má odpovídající zařazení (kategorie, třída, licence).
• nemá pozastavenou činnost v době konání soutěže.
V případě, že tyto požadavky nejsou splněny, nesmí být nominace provedena.
K tomu GS zajišťuje soulad databáze IS s databází WDSF.
2. GS vede a zveřejňuje v IS:
a) plán účasti na soutěžích dle §3.1.a) a po zveřejnění termínu a místa konání v něm stanoví
termín nominace,
b) přehled výsledků na soutěžích dle §3.1.a).
3. ČSTS přispívá vyslaným reprezentantům na náklady spojené s účastí na soutěži dle §3.1.a) v
souladu se směrnicemi MŠMT a s finančním plánem reprezentace na daný rok.

§ 7 Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Seznam provedených změn, údajů o jejich schvalování, platnosti a účinnosti:
označení verze
(rrmmdd)

dotčené
články a
body

popis změny

schválil
dne

platnost
změny

účinnost
změny

NR____1612

celková revize v návaznosti na změny všech
dokumentů

VR
13.12.16

01.01.17 01.01.17

NR____170901 §2.3

úprava 3. místa v NRT 10T (RLČR místo MČR)

VR
01.09.17

01.01.18 01.01.18

VR
05.01.18

08.01.18 08.01.18

NR____180105

• §2.1, 3.1 • upřesnění pojmu reprezentant a státní reprezentace
dle MŠMT program REPRE
• podmínky členství v NRT

• §2.7,8
• NP01,02
• §4.1.a) • reprezentace na otevřených titulárních soutěžích
• §3.1.b, • zvednutí hranice pro účast na mezinárodních
§4.2

soutěžích seniorů pro soutěže WDSF/PD/DSE

5/5

