PROJEKT - Rozborový seminář MČR ČSTS 2019
Návrh pro Výroční konferenci ČSTS.
Ze dne: 7.5.2018 ve Zlíně

1.

Vedení rozborového semináře (RS)

1.1. Rozborový seminář vede člen Komise rozhodčích, případně Pr, VpP, nebo VpS
1.1.2 Vedoucí rozborového semináře (VRS) nesmí být členem poroty na příslušném MČR
1.2. Základní aspekty vedení rozborového semináře ze strany Vedoucího rozborového
semináře
1.2.1. Vedoucí RS musí mít připraveny rozbory hodnocení všech kategorií u všech porotců a
případné otázky pro konkrétní porotce (anomálie hodnocení).
Na rozborech se mohou podílet všichni nehodnotící členové Komise rozhodčích
1.2.2. Vedení musí být nestranné, vyvážené a pozitivní
1.2.3. Vedoucí RS pouze vede a nesmí se zapojovat do diskusí se svými osobními názory
1.3. Způsob vedení rozborového semináře
1.3.1. Rozborový seminář se koná odděleně v šesti blocích Junioři I, Junioři II, Mládež, Do
21let, Dospělí a ostatní
1.3.2. Každému bloku je vyhrazen čas max. 30 min, v kategorii Dospělí max. 60 minut.
Přičemž VRS má právo vyhlásit přestávku, případně ukončit RS
1.3.3. Vedoucí RS má právo určit pořadí vyjadřování jednotlivých porotců v jednotlivých
věkových kategoriích
1.3.4. Vedoucí RS si nejdřív vyžádá hodnocení jednotlivých „anomálií“ u jednotlivých
porotců v kolech předcházejících finále a následně dá prostor všem porotcům
v hodnocení finálového kola
1.3.5. Hlavním cílem RS je pracovně kontrolní setkání porotců hodnotících Mistrovství ČR.
Případné dotazy ze strany trenérů, případně tanečních párů by měly být vedlejším
produktem RS a neměly by v žádném případě vyvolat diskusi.
Trenéři mají právo položit každému porotci pouze jednu věcnou otázku na hodnocení
páru, který na RS zastupují
1.3.6. VRS má ve sporných případech právo použít video záznam ze soutěže

2. Účast na rozborovém semináři
Pro ověření funkčnosti projektu je pro rok 2019 omezena účast porotců, trenérů a
tanečních párů (viz níže). RS v roce 2019 budou následně vyhodnoceny a účast může být
rozšířena.
2.1. Porotce hodnotící příslušné MČR má povinnost účasti na RS.
Na základě vyhodnocení RS v roce 2019 bude zvážena účast na RS i pro nehodnotící členy
Porot pro MČR a toto bude zapracováno do Kvalifikačního řádu ČSTS
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2.2. S ohledem na zkušební rok projektu nedoporučuji v roce 2019 účast na RS pro zahraniční
porotce z těchto důvodů:
- Z důvodu jazykové bariéry není zaručena názorová vyváženost, nutnost překladu
pro zahraniční porotce.
- Zvýšené náklady pro CDSS
- Není zaručena vůle a účast zahraničních porotců
- Spíše doporučuji vybrat jednu osobnost ze zahraničních porotců a ve stejném
čase uspořádat seminář pro finalisty MČR se zaměřením na problémy vyplývající
z mistrovství
2.3. Každý finálový pár má právo pro zastoupení na RS příslušné věkové kategorie nominovat
jednoho trenéra s trenérskou licencí minimálně II. třídy. V kategorii Dospělých může být
tento trenér zastoupen hodnoceným tanečním párem, kde však člen tohoto páru smí
položit otázku dle bodu 1.3.5. pouze v případě, že je držitelem licence trenéra II.třídy.
3. Ostatní
3.1. Ke zvážení navrhuji zavedení diskusního fóra po ukončení RS pro všechny porotce,
trenéry a případně páry ve formátu „match analyze“
3.2. Příprava podrobného manuálu vedení rozborového semináře
3.3. Bude zpracován časový harmonogram rozborového semináře
3.4. V roce 2019 doporučuji uskutečnit RS pouze na MČR ve STT a MČR v LAT

Použité zkratky:
RS
rozborový seminář
VRS
vedoucí rozborového semináře
KŘ
Kvalifikační řád
MČR Mistrovství ČR v tanečním sportu
CDSS Czech Dance Sport Services
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viceprezident pro profesní záležitosti ČSTS
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