Úpravy SŘ – návrh pro schválení na výroční konferenci
§ 3 Druhy soutěží
1. Mistrovství ČR






Je vyhlašováno prezidiem Výkonnou radou ČSTS:
o Pro taneční páry nejvyšších tříd doplněné o nejlepší taneční páry RLČR 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 latinskoamerických
tancích; těchto soutěží se mohou účastnit pouze páry, v nichž alespoň jeden
člen má státní občanství ČR a v období 12 měsíců před MČR, jehož se chtějí
zúčastnit, nereprezentovaly jiný stát nebo se nezúčastnily kontinentálního
nebo světového šampionátu v jiném soutěžním systému ve stejných
disciplínách, které vyhlašuje WDSF. Mistrovství se uskuteční, když se přihlásí
minimálně 4 páry, u profesionálů minimálně 3 páry. Přechodné opatření:
limitovaná účast na MČR v souvislosti s reprezentací v jiném soutěžním
systému se netýká sportovců, kteří se této soutěže zúčastnili před datem
zveřejnění změny SŘ.
o Pro družstva kolektivních členů ve STT a LAT
 v kategorii Junioři (4 páry nejvyšší třídy)
 v kategorii Dospělí (4 páry tříd B-M) 3
 v kategorii do 21 let (4 páry tříd B-M)
 Mistrovství se uskuteční, když se přihlásí minimálně 4 družstva.
o Pro formace kolektivních členů ve STT a LAT. Mistrovství se uskuteční, když se
přihlásí minimálně 3 formace.
o Pro showdance v latinskoamerických a standardních tancích pro taneční páry
nejvyšší třídy v kategorii dospělí. Mistrovství se uskuteční, když se přihlásí
minimálně 3 páry.
Vítězové těchto soutěží jsou oprávněni používat titul " Mistr ČR v ....................pro rok
........" Český svaz tanečního sportu Soutěžní řád ČSTS Úplné znění po úpravách
schválených prezidiem ČSTS 7.6.2015 3 / 14
Vedoucí soutěžní komise může účast párů na těchto soutěžích při schvalování
propozic omezit vyhlášením kvalifikač- ní(ch) soutěže(í), nebo při nízkých počtech
párů v nejvyšších třídách může právo účasti rozšířit i na nižší třídy i o další věkové
kategorie.

2. Taneční liga




Soutěže párů nejvyšších tříd doplněné o nejlepší taneční páry RLČR
o v kategoriích Junioři I, II, Mládež, Dospělí, Senioři I-III
o v tancích STT, LAT
Na těchto soutěžích dochází na základě pravidel v Příloze 8
o k zařazení do celkového pořadí ročníku TL, na základě kterého se provádí
kvalifikace na bezprostředně následující MČR
o k získávání bodů (zařazování) do průběžného žebříčku tanečních párů (RLČR)
– viz Nominační řád, Příloha 1Rank list ČR (Organizační řád, Příloha B1) a u
kategorie Dospělí na základě pravidel v § 10 k obhajování třídy M Tyto

soutěže musí být otevřené dle § 3.7a, s možnou účastí minimálně dle
§3.8a,b. Vedoucí soutěžní komise může účast párů na těchto soutěžích při
nízkých počtech párů v nejvyšších třídách rozšířit i na nižší třídy i o další
věkové kategorie.

§9 Třídy (výkonnostní) ke schválení až na výroční konferenci


jednotlivých kategoriích jsou tyto třídy:

Kategorie
Děti 1
Děti 2
Junioři 1
Junioři 2
Mládež, U21
Dospělí, Senioři I-IV




Třída
D
D,C
D, C, B
D, C, B, A
D, C, B, A, M
D, C, B, A, M, P

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 u dospělých nebo o
uznání třídy A u Juniorů 2, postoupí alespoň třikrát do druhého kola na soutěžích
TL Dospělých, nebo na MČR Dospělých.
Při změně partnerky se může nový pár rozhodnout, kterou výkonnostní třídu
bude tančit, zda 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 u dospělých nebo o uznání třídy A u Juniorů 2, pak
pouze v případě, postoupí-li alespoň třikrát do druhého kola na soutěžích TL
Dospělých nebo na MČR Dospělých.

