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Kvalifikační řád ČSTS, příloha KP03

Podmínky pro udělení výjimek z pravidel pro udělování licencí
(k §5.3 a §12.2)
1. Licence trenéra třídy III:
Žadateli s nejméně třemi roky aktivní činnosti ve třídě M v kategorii Dospělí alespoň v jedné
z disciplín STT, LAT se po úspěšném vykonání
• zkoušek z katalogu figur STT a LAT pro náborové třídy a
• zkoušky z předmětů VZST pro KS III. třídy
udělí licence porotce třídy III pro obě disciplíny.
2. nepoužito
3. nepoužito
4. Licence porotce třídy III:
a) žadateli s pěti roky aktivní činnosti ve třídě M v kategorii Dospělí
• alespoň v jedné disciplíně, ve druhé disciplíně minimálně třída B v kategorii Dospělí
nebo
• s jednou účastí ve finále MČR v kategorii Dospělí v disciplíně STT nebo LAT, ve
druhé disciplíně nedosažena třída B v kategorii Dospělí
se po úspěšném vykonání
• zkoušek z katalogu figur STT a LAT pro náborové třídy a
• testů z pravidel hodnocení pro náborové třídy
udělí licence porotce třídy III pro obě disciplíny.
b) žadateli ve věku nad 45 let, který
• dlouhodobě aktivně pracuje v oboru tanečního sportu,
se po úspěšném vykonání
• testů z pravidel hodnocení pro náborové třídy
udělí licence porotce třídy III pro obě disciplíny.
5. Licence porotce třídy II:
Žadateli s aktivní licencí porotce třídy III ve věku nad 45 let, který
• nevyužil výjimku dle bodu 4.b) a
• dlouhodobě aktivně pracuje v oboru tanečního sportu
se po úspěšném vykonání
• testů z pravidel hodnocení pro výkonnostní třídy
udělí licence porotce třídy II pro obě disciplíny.
6. Licence porotce třídy I:
Žadateli s aktivní licencí porotce třídy II
a) ve věku nad 45 let, který
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• nevyužil výjimku dle bodu 4.b) nebo bodu 5 a
• který se na MČR v kategorii Dospělí STT nebo LAT umístil ve finále,
se po úspěšném vykonání
• testů z pravidel hodnocení pro vrcholové třídy
udělí licence porotce třídy I pro disciplínu, ve které splnil uvedenou podmínku finálové
účasti.
b) ve věku nad 35 let, který
• se na MČR v kategorii Dospělí STT nebo LAT umístil alespoň třikrát ve finále a
získal alespoň 1 medailové umístění,
se po úspěšném vykonání
• testů z pravidel hodnocení pro vrcholové třídy
udělí licence porotce třídy I pro disciplínu, ve které splnil uvedenou podmínku finálových
a medailového umístění.
7. Licence porotce III., II. a I. třídy pouze pro jednu disciplínu.
Při splnění podmínek rozsahu vzdělání dle KŘ §8 a praxe s nejméně třemi roky aktivní
činnosti ve třídě M v kategorii Dospělí pouze v jedné disciplíně a nedosažení třídy B
v kategorii Dospělí ve druhé disciplíně může být udělena licence pro disciplínu, ve které byla
dosažena třída M v kategorii Dospělí. Ve druhé disciplíně, ve které nebyla dosažena třída B
v kategorii Dospělí, může být udělena pouze licence III. třídy.
8. Udělení licence trenéra a porotce II. a I. třídy ve zkráceném režimu požadované praxe.
Při splnění podmínek rozsahu vzdělání dle KŘ §8 a požadované aktivní činnosti pro žadatele o
licenci trenéra a porotce II. a I. třídy, který se na MČR v kategorii Dospělí umístil ve finále
v disciplínách STT, LAT nebo 10T, je možné zkrátit požadovanou praxi ve třídách III. a II. na
jeden rok.
9. Udělení (uznání) licencí porotce, trenéra a funkcionáře ČSTS na základě získaného vzdělání v
některém z národních svazů WDSF, je možné pouze v případě, že toto vzdělání odpovídá
rozsahem a obsahem vzdělání uznávanému v rámci ČSTS dle příloh KP03 až KP06
10. Udělení (uznání) licencí porotce ČSTS na základě získané třídy soutěžní činnosti v některém z
národních svazů WDSF, je možné pouze v případě, že toto získání třídy soutěžní činnosti
odpovídá minimálně podmínkám pro získání třídy soutěžní činnosti v rámci ČSTS dle KŘ §8,
SŘ §9 a přílohy SA01, nebo žadatel dlouhodobě prokazuje mimořádné výsledky na
mezinárodních soutěžích.
11. V případě závažné dlouhodobé nemoci se prodlouží licence na základě písemné žádosti jen do
nejbližší doškolovací akce.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seznam provedených změn, údajů o jejich schvalování, platnosti a účinnosti:
označení verze dotčené
(rrmm)
články a
popis změny
body
• Upgrade z ORC1
KP03_170606
KP03_170903 nové body

schválil
dne

platnost
změny

účinnost
změny

VR
20.06.17 20.06.17
06.06.17
VR

12.10.17 12.10.17
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8,9
8
přečíslován
na 10
KP03_200518

30.09.17

• zrušení všech výjimek nad 55 let
• T3: doplnění zkoušky z VZST pro třídu M
• T3-T1: zrušení věkových výjimek

VR
20.05.20 03.06.20
18.05.20

(uvedení do souladu se zák. 455/1991, 561/2004,
179/2006 a EQF.
• P3-P1: náhrada zkoušky z VZST testem z pravidel
hodnocení
• P1: omezení výjimky nad 45 let pouze pro finalisty
MČR Dospělí
• P1: zavedení výjimky nad 35 let pro medailisty
MČR Dospělí
• celkové přečíslování
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