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Úplné znění

Soutěžní řád ČSTS, příloha SB02

Taneční liga
1. Taneční liga (obecně) jsou soutěže dle SŘ §3.2. Dle významu se dělí na soutěže označované
jako:
• Taneční liga (TL),
• Super taneční liga (STL)
2. Počet soutěží je dán Směrnými čísly (SŘ, příloha SA01) bod D.2.
Soutěže STL se mohou konat 1 soutěž každé čtvrtletí mimo čtvrtletí, které je vyhrazeno pro
soutěže dle §3.1. Organizátory určuje Výkonná rada.
Název TL a STL se vždy doplňuje o označení kategorie (TL a STL seniorů) a období, ve
kterém se koná a případného sponzora tímto způsobem:
Pivovar - Taneční liga Juniorů a mládeže 2019, zkráceně Pivovar - TLJaM2019.
3. Pořadí soutěží STT a LAT v kategorii Dospělí se na jednotlivých soutěžních akcích pravidelně
střídá s tím, že na první akci v roce začíná STT.
Povinností organizátora je uspořádat v rámci jedné soutěžní akce soutěž ve STT i soutěž
v LAT:
• u TL juniorů a mládeže v kategoriích Junior I, Junior II a Mládež
• u TL dospělých v kategorii Dospělí
• u TL a STL seniorů ve všech kategoriích Seniorů dle SŘ §8.6
• u STL (mimo seniorů) v kategoriích Junior I, Junior II, Mládež a Dospělí
4. Soutěže taneční ligy mohou být uspořádány v kombinaci:
• TL s jinými druhy soutěží,
• STL pouze se soutěžemi TL/STL v jiných kategoriích dle rozdělení v bodu 3.
5. Průběh soutěží musí splnit tyto požadavky:
• soutěže TL juniorů a mládeže musí proběhnout vždy v jednom celku.
• soutěže TL dospělých a seniorů a soutěže STL mohou mít jen jednu přestávku delší než 30
minut.
• jednotlivá kola soutěží TL je možné střídat s koly jiné soutěže, která se v rámci soutěžní
akce koná s tím, že soutěž TL bude vyvrcholením celého takového programového bloku.
• závěrečná kola soutěží STL mohou být oddělena do samostatného závěrečného bloku,
který má charakter uceleného programu.
6. Postupový klíč se stanovuje podle Směrných čísel (SŘ příloha SA01) pro 6 párů ve finále s
omezením u STL dle tab. v bodu D.2.
7. Při rovnosti bodů na hranici postupu vždy postupují všechny páry s tímto počtem bodů (týká se
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i postupů do finále, tzn. semifinále se neopakuje.
8. Bodování soutěží TL a STL se provádí dle Směrných čísel (SŘ příloha SA01) bod F.1 a F.2
takto:
bodování
soutěž
STL
TL

jednoduché

dvojité
X

X

kvantitu
párů
X
X

bonifikace za
kvalitu
párů
X
X

kvalitu
poroty
X
X

9. Počet párů na soutěžích TL a STL je dán počtem přihlášených párů s nejvyšší taneční třídou,
doplněný o nejlepší páry
• nejbližší nižší třídy v kategoriích Junior I, Junior II, Mládež, Dospělí,
• tříd A a B v kategoriích Senioři I – IV
v sestupném pořadí dle RLČR (platného v den uzávěrky přihlášek) do celkového počtu dle
Směrných čísel (SŘ příloha SA01) bod D.2.
Pokud bude počet párů s nejvyšší třídou vyšší než maximální počet, soutěž se uskuteční se
všemi těmito přihlášenými páry.
10. Odměny pro TL a STL jsou stanoveny FŘ ČSTS, přílohou FP10.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seznam provedených změn, údajů o jejich schvalování, platnosti a účinnosti:
označení verze dotčené
schválil platnost účinnost
(rrmmdd)
články a
popis změny
dne
změny
změny
body
SB02_1612
celková úprava dle SŘ
VR
01.01.17 01.01.17
13.12.16
SB02_170822 bod 6
přenesení tabulek bodování do Směrných čísel
VR
01.01.18 01.01.18
(SA01) a korekce bonifikací
22.08.17
VR
15.05.18 01.01.19
• rozšíření soutěží STL do kategorií Junioři I,II,
SB02_180419
19.04.18
Mládež a Senioři
• přenesení tabulek do SA01 a celkové přepracování
úprava harmonogramu soutěží
VR
18.12.18 01.01.19
SB02_181213 bod 4,
13.12.18
vypuštění
bodu 5
úprava postupového klíče (pro STL při větším počtu
bod 6
párů než 48 je stejný jako pro 48 párů)
upřesnění počtu párů nižších tříd
VR
12.02.20 01.04.20
SB02_200210 bod 9
10.02.20
střídání zahajovací disciplíny jen v kategorii Dospělí
VR
20.05.20 03.06.20
SB02_200518 bod 3
18.05.20
kombinace
soutěží
STL
a
TL
bod 4 a 5
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