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Kvalifikační řád ČSTS, příloha KP08

Porotci pro MČR a WDSF
1. Tyto porotce jmenuje v prosinci na příští kalendářní rok VpP. Slouží jako podklad pro
sestavování porot pro Mistrovství ČR a pro výběr pro WDSF a WDSF PD.
2. Seznam porotců pro MČR je členěn podle disciplín na:
• Porotce STT (i družstva),
• Porotce LAT (i družstva),
• Porotce 10 tanců,
• Porotce Show dance,
• Porotce formací.
3. Výběr porotců pro WDSF je členěn na:
• Kandidáty na porotce WDSF,
• Kandidáty na porotce WDSF PD.
4. Porotci jsou zařazováni do seznamů dle bodu 2 a 3 když splňují tyto požadavky:

A. Porotci STT:
a) kvalifikační předpoklady:
• porotce WDSF, nebo
• porotce třídy I.M ve STT, který byl finalista Mistrovství ČR ve STT v době své
aktivní taneční kariéry v kategorii Dospělí.
b) v roce jmenování (rok před rokem konání MČR) a v předchozím roce se tento porotce
nezúčastnil soutěží ČSTS jako aktivní soutěžící (nepočítají se soutěže seniorů).
c) průběžné vzdělávání – účast na jedné vzdělávací akci v zahraničí v uplynulém období. Za
uplynulé období se považuje období dvou let před měsícem jmenování dle ust.1.
Uznávány jsou tyto vzdělávací akce:
• zahraniční kongresy porotců a trenérů: WDSF, DTV a SZTŠ, nebo
• akce vyhlášené před začátkem kalendářního roku (ve kterém se konají)
viceprezidentem pro profesní věci.
d) rozborový seminář po MČR – porotce je povinen se zúčastnit rozborového semináře po
MČR kde působil v roli porotce. V případě, že VR nebude organizovat rozborové
semináře po MČR, plnění této podmínky se nevyžaduje.

B. Porotci LAT – obdobně jako porotci STT
C. Porotci 10 tanců
a) kvalifikační předpoklady:
• porotce STT a současně porotce LAT dle předchozích odstavců, nebo
• porotce třídy I.M ve STT a v LAT, který byl finalista Mistrovství ČR v 10T v době
své aktivní taneční kariéry v kategorii Dospělí, nebo
1/3

Český svaz tanečního sportu
schválil: VR ČSTS
zveřejněno: 20.05.2020

dne: 18.05.2020
účinnost od: 03.06.2020

Kvalifikační řád ČSTS
Příloha KP08: Porotci pro MČR a WDSF
Úplné znění

• v případě nedostatku porotců porotce STT nebo LAT dle předchozích odstavců, který
má ve druhé skupině tanců třídu I.M.
b) obdobně jako porotci STT b).
c) průběžné vzdělávání – obdobně jako porotci STT c).
d) rozborové semináře po MČR – obdobně jako porotci STT d).

D. Porotci Show dance
a) kvalifikační předpoklady:
• porotce STT a současně porotce LAT dle předchozích odstavců, nebo
• porotce třídy I.M ve STT a v LAT, který byl finalista Mistrovství Evropy nebo
Mistrovství světa Free Style nebo Show dance na soutěžích pořádaných WDSF,
WDSF PD nebo jeho předchůdci v době své aktivní taneční kariéry v kategorii
Dospělí
• v případě nedostatku porotců porotce STT nebo LAT dle předchozích odstavců, který
má ve druhé skupině tanců třídu I.M
b) obdobně jako porotci STT b)
c) průběžné vzdělávání – obdobně jako porotci STT c)
d) porotce, který absolvoval školení hodnocení poroty pro Show dance v rámci
doškolovacího semináře ČSTS, nebo v rámci vzdělávacího systému WDSF.

E. Porotci formací
a) kvalifikační předpoklady:
• porotce třídy I.M
b) choreograf, trenér nebo tanečník formace, která se umístila ve finále na Mistrovství ČR
nebo v uplynulé době na celostátních přehlídkách pořádaných ČSTS a ČSAST jako
právního předchůdce ČSTS.

F. Kandidáti na porotce WDSF
a) kvalifikační požadavky:
• porotce STT a zároveň LAT dle kvalifikačních předpokladů pro porotu pro MČR po
dobu dvou let, nebo
• porotce, který splňuje kvalifikační požadavky jako porotce pro MČR ve STT nebo
LAT po dobu dvou let, v době své aktivní taneční kariéry byl finalistou MČR v
kategorii Dospělí ve STT nebo LAT a zároveň si v druhé skupině tanců vytančil
minimálně třídu M, nebo
• porotce, který splňuje kvalifikační požadavky jako porotce pro MČR ve STT, v LAT
nebo 10 T po dobu dvou let a zároveň dosáhl ve STT, LAT nebo 10-ti tancích
mimořádných mezinárodních úspěchů. Jako mimořádný mezinárodní úspěch se
počítá pouze účast ve čtvrfinále soutěží párů WDSF World nebo European
Championship v kategorii Dospělí ve STT a LAT a semifinále soutěží párů WDSF
World nebo European Championship v kategorii Dospělí v 10T.
b) jazykové znalosti – angličtina na úrovni:
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• A2 dle Common European Framework of Reference for Languages, nebo
• Pre-Intermediate dle tradičních britských nakladatelství (Oxford, Cambridge,
Macmillan Heinemann, Longman).
Úroveň se prokazuje příslušnou zkouškou nebo vysvědčením oprávněné instituce.
c) Studijní požadavky
• úspěšné absolvování Kvalifikačního studia třídy I dle KŘ ČSTS §12.1.a)i).

G. Kandidáti na porotce WDSF PD:
a) kvalifikační požadavky
• porotce, který je minimálně dva roky porotcem WDSF.
b) další kvalifikační požadavky:
• porotce, který se v době své aktivní taneční kariéry zúčastňoval minimálně po dobu
dvou let jako tanečník soutěží soutěží WDSF PD, nebo
• jako porotce WDSF porotoval MS, ME, nebo GrandSlam a mimořádně se přičinil o
rozvoj tanečního sportu a ČSTS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seznam provedených změn, údajů o jejich schvalování, platnosti a účinnosti:
označení
dotčené
verze (rrmm)
články a
popis změny
body
• celková revize
KRP08_1612
• doplnění požadavků pro porotce WDSF a WDSF
PD
KP08_180419 nové 4.A.d) • rozborové semináře
KP08_190403 4.A.a)3.odr.

• zrušení zařazení do poroty pro MČR a WDSF na

KP08_200518 4.F.a) 3.odr.

• zmírnění definice mimořádného mezinárodního

nový 4.F.c)

základě zkoušky
úspěchu

• nutnost absolvování KS1 (podmínka WDSFPQES)
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