Šampionát v latinskoamerických tancích je tu
V sobotu ostře startuje nová sezona 2018. Páry nejvyšších tříd se vrhnou z tradiční
předmistrovské přípravy přímo do boje o metu nejvyšší – titul národního šampiona.
Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích se uskuteční v pražské Lucerně,
jednotlivé kategorie budou přicházet na řadu postupně během celého dne.
Řadu soutěží zahájí ráno v 9:30 první kolo kategorie mládež. V dopoledním programu zatančí
i junioři I a senioři I. Odpoledne pak po 14. hodině přijdou na řadu kategorie do 21 let a junioři
II. Po 16. hodině začíná hlavní soutěž dospělých a navečer se představí i senioři II. Finále
dospělých je plánováno později večer okolo 21 hodiny. Letos se neuskuteční soutěž
mistrovství ČR mezi profesionály.
Pro letošní šampionát Český svaz
tanečního sportu upravil systém
nominací – do jednotlivých kategorií
se tak probojoval omezený počet
párů díky svému umístění v novém
národním žebříčku. Ten přičítá
párům body za umístění na
domácích tanečních ligách a
šampionátech a na mezinárodních
soutěžích. Pro start na MČR není
nutný zisk třídy, ale je potřeba
prokazovat taneční soutěžní aktivitu
v sezoně předcházející šampionátu.
V jednotlivých věkových kategoriích bude tančit předem určený počet dvojic. Postupový klíč
je taktéž pokaždé stejný. Pro dospělé platí účast 48 párů (z toho 12 nasazených), pro
mládežníky a juniorské kategorie 36 párů (z toho 12 nasazených). V kategorii do 21 let se
představí párů 18, mezi seniory I dvojic 12 a v seniorech II dvojic 6.
Celý systém nominace znamená pro české taneční páry velkou příležitost kvalifikovat se
na elitní turnaj. Tu tak mají i páry jiných tříd, než jen té nejvyšší – tzv. mezinárodní.
Los poroty proběhl počátkem ledna na Galavečeru tanečního sportu ve Zlíně. 18 českých
porotců doplní 4 zahraniční jména tak, aby tanečníky posuzovaly i oči neovlivněné domácím
tanečním prostředím: bývalá mistryně světa i Evropy Tatsiana Lahvinovich Galchun
(Bělorusko), Barbora Nagode-Ambroz (Slovinsko), Kristina Horvátová (Slovensko) a Geir
Bakke (Norsko). Finální los, který porotce přiřadí k jednotlivým kategoriím, proběhne až
a místě v den konání mistrovství. Soutěž dospělých se bude opět hodnotit tzv. absolutním
hodnocením, které známe například z krasobruslení či mezinárodních tanečních soutěží.
Velkému sálu Lucerny tak bude dominovat LED obrazovka, na kterou budou online přenášeny
výsledky párů. Oproti loňskému šampionátu letos finalistům nezahraje živá kapela,
a latinskoamerické rytmy tak tanečníci a diváci uslyší pouze z reprodukované hudby.

„Přeji všem tanečníkům dobré výkony, ať vyhraje ten nejlepší,“ říká Martin Dvořák,
viceprezident ČSTS pro sport a dodává: „Očekávám skvělou atmosféru a pro svaz získání
dalších poznatků k novému systému nominací. Po organizační stránce si odneseme zkušenosti
pro zajištění nadcházejících akcí – třeba i hned následující šampionát ve standardních tancích.”
Vstupenky na mistrovství lze pořídit online přes síť Ticketpro i přímo na místě před vstupem
do Velkého sálu Paláce Lucerna. Těšíme se v sobotu a všem zúčastněným i návštěvníkům
přejeme krásné taneční zážitky!
(jš)

