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Organizační směrnice ČSTS OB08

Výroční ceny ČSTS
§ 1 Obecně
1. VR v návaznosti na Stanovy ČSTS článek 6, bod 3 uděluje svým členům Výroční ceny.

§ 2 Kandidáti na ocenění
1. Výroční ceny se udělují v kategoriích:
a) Hvězdy
Kandidáti na ocenění v této kategorii jsou taneční páry z kategorií Dospělí,
Profesionálové, Senioři I – IV a formace
b) Vycházející hvězdy
Kandidáti na ocenění v této kategorii jsou taneční páry z kategorií Junior II, Mládež a do
21 let
c) Síň slávy
Kandidáti na ocenění v této kategorii jsou členové ČSTS (i bývalí), jejichž dlouhodobá
práce měla velký přínos pro Český svaz tanečního sportu a český taneční sport.
2. Návrhy kandidátů pro kategorii:
a) Hvězdy a Vycházející hvězdy:
Seznam kandidátů na ocenění v těchto kategoriích sestavuje GS ze všech reprezentantů
daných kategorií, kteří reprezentovali ČR na některé z nominačních soutěží a postoupili
na nich alespoň do druhého kola.
b) Síň slávy:
Kolektivní členové, divize, VR a komise ČSTS mohou zasílat svoje návrhy kandidátů na
ocenění sekretariátu ČSTS do termínu posledního jednání VR v roce před konáním
Kongresu ČSTS.
Součástí návrhu musí být krátké CV navrhovaných kandidátů se zvýrazněním jejich
zásluh.

§ 3 Výběr oceněných kandidátů
1. Výběr oceňovaných kandidátů provádí:
a) v kategoriích Hvězdy a Vycházející hvězdy
dvě nezávislé poroty, složené každá z 15 vylosovaných porotců třídy 1.M. Poroty včetně
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pořadí náhradníků losuje GS za přítomnosti alespoň 2 dalších členů ČSTS a o losování
pořizuje protokol.
Sekretariát ČSTS zašle vylosovaným porotcům hlasovací e-mail se seznamem kandidátů.
Porotce v něm vyznačí pořadí prvních tří kandidátů na ocenění.
Pokud oslovený porotce neodpoví do 3 dnů, případně neúplně, sekretariát osloví
náhradníky dle vylosovaného pořadí.
Sekretariát losování ukončí po obdržení 13 platných hlasování.
b) v kategorii Síň slávy
VR na svém posledním jednání v roce před konáním Kongresu ČSTS.
2. Pořadí oceňovaných kandidátů se stanovuje:
a) v kategoriích Hvězdy a Vycházející hvězdy
tak, že pár, který je označen na 1. místo získává 3 body, pár na 2. místě 2 body, pár na 3.
místě 1 bod a páry se seřadí dle získaného počtu bodů.
b) v kategorii Síň slávy
hlasováním VR. Oceněn je kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud nikdo
nezíská nadpoloviční většinu hlasů, ocenění se neuděluje.

§ 4 Ocenění a prezentace oceněných
1. Výroční ceny se předávají na Kongresu ČSTS nebo na navazující akci.
2. O oceněních pro vítězné kandidáty, způsobu předávání ocenění a prezentaci oceněných
rozhoduje VR.
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