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Směrnice pro tvoření porot na MČR,
TL BAM RL a STL
1. Druhy soutěží – viz Soutěžní řád ČSTS
2. Způsob výběru porotců ČSTS pro soutěže MČR
Výběr porotců pro jednotlivé soutěže bude proveden losováním z porotců uvedených
v seznamu porotců pro MČR a WDSF (Org. řád, příloha B4) pro daný kalendářní rok, ve
kterém se bude mistrovství konat.
Omezující podmínky:
- účast porotce maximálně ve dvou porotách, při nedostatku porotců ve třech porotách
-

v porotě pro jednu soutěž nemohou být rodinní příslušníci (definice obdobně jako
Soutěžní řád ČSTS - § 13.7.)

-

Porotce pro MČR může v roce konání soutěže dosáhnout maximálně 70 let.
O zařazení porotců starších 70ti let do porot pro MČR rozhoduje VR ČSTS na
základě jejich písemné žádosti a lékařského potvrzení o způsobilosti vykonávat
činnost vyžadující soustředěnost a fyzickou zdatnost, a to vždy na dvouleté období
shodné s obdobím platnosti licence.

3. Termíny nominace
a) Seznam porotců pro MČR a WDSF je vytvářen v termínu dle Org.řádu, příloha B4.
b) Losování poroty zajišťuje VR pro lednové mistrovství vždy na kongresu ČSTS v lednu
příslušného roku, porotu pro každé další mistrovství na předcházejícím mistrovství, pro
podzimní mistrovství na Doškolovacím semináři ČSTS.

6. Způsob výběru porotců pro seriál soutěží TL BAM RL a Super Taneční ligy (dále jen STL).
Výběr porotců pro jednotlivé soutěže bude proveden losováním z porotců uvedených
v seznamu porotců 1.M třídy ve STT i v LAT pro daný kalendářní rok, ve kterém se
budou soutěže TL BAM RL a STL konat.
Omezující podmínky:
- účast porotce maximálně ve dvou porotách, při nedostatku porotců ve třech porotách
-

v porotě pro jednu soutěž nemohou být rodinní příslušníci (definice obdobně jako
Soutěžní řád ČSTS - § 13.7.)

-

porotce může v roce konání soutěže dosáhnout maximálně 70 let. Porotce starší 70 let
může být zařazen pouze na základě bodu č.2 Přílohy B3.

7. Realizace losování:
-

pro soutěže STL je počet losovaných porotců 13. Dále se losuje 5 náhradníků.
Porotuje minimálně 11 porotců z vylosovaných.
Odpovědný zástupce pořadatele má možnost doplnění každé soutěže o vlastní 2 porotce
na celkový počet 13.
Odpovědný zástupce pořadatele má, podle počtu soutěží, právo využít více losovaných
porotců, včetně vylosovaných náhradníků dle pořadí losování.

-

pro soutěže TL BAM RL je počet losovaných porotců 4, do každé soutěže musí být
zařazeni minimálně 3. Dále se losují 3 náhradníci.
Každou soutěž porotuje minimálně 9 porotců doplněných dalšími porotci odpovědným
zástupcem pořadatele.
Odpovědný zástupce pořadatele má, podle počtu soutěží, právo využít více losovaných
porotců, včetně vylosovaných náhradníků dle pořadí losování.

8. Termíny nominace
a) Seznam porotců pro TL BAM RL a STL je dán seznamem porotců 1.M třídy
v okamžiku losování.
b) Losování poroty zajišťuje generální sekretář vždy na kongresu ČSTS v lednu příslušného
roku.

