Systém rotace porotců (verze 2)
1) Současný stav:
Nezřídka se stává, že porota je sestavována pořadatelem tendenčně tak, aby byly ovlivněny
výsledky. Porotce se nachází v situaci, kdy neví, zda bude moci během roku porotovat
dostatečné množství soutěží. Aby byl pořadatelem opakovaně pozván, má tendenci mu svým
porotováním vycházet vstříc. Někteří porotci porotují výrazně častěji než jiní. Tanečníci to
vše vnímají a vadí jim, že nejsou hodnoceni co nejvíce objektivně a nezávisle. To má
negativní vliv na jejich setrvávání v tanečním sportu a také odrazuje nové zájemce od této
aktivity. Není dostatečně naplňována ambice sportovní hodnoty fair play.
2) Smysl zavedení systému rotace porotců a jeho principy:
1. Tento materiál navrhuje, jak cestou rovnoměrné rotace porotců rozvolnit závislost
porotce na pořadateli a dosáhnout jeho větší nezávislosti a objektivity. ČSTS by měl
využít každé možnosti pro zvýšení kvality hodnocení. Návrh zajišťuje, aby se všichni
porotci s patřičnou kvalifikací dostali co nejrovnoměrněji do porot. To také zvýší
jistotu porotců, že pokud si budou studiem zvyšovat kvalifikaci, bude to mít pro ně
smysl. Jejich ochota studovat vzroste.
2. Návrh je orientován na soutěže TL a STL, event. postupové soutěže A, což je oblast
výkonnostního sportu, kterou má v gesci Výkonná rada. Soutěže TL a STL jsou
výkladní skříní tanečního sportu a veřejné povědomí o tom, že na této úrovni je
pečlivě dbáno na fair play, bude skvělým pozitivním signálem pro taneční veřejnost.
3. Tanečníci budou na soutěžích TL a STL průběžně hodnoceni významně větším
počtem vzájemně více promíchaných porotcovských panelů, což přispěje ke zvýšení
jejich důvěry v systém hodnocení a tím i ochoty se mu podřídit a být jeho účastníky.
To má přímý vliv na velikost taneční základny.
4. Systém dává dostatečnou volnost pořadatele při výběru poroty a současně znesnadňuje
tvorbu opakovaných panelů porotců. To posílí veřejně vnímanou objektivitu.
5. Pokud porotce nepozve pořadatel A, pozve ho pořadatel B nebo C, protože nebude
možné porotce při nominacích zcela přeskočit. Porotce tedy nic neriskuje, pokud
nebude porotovat podle přání pořadatele. Bude nezávislý a tím věrohodnější.
6. Porotci se při rovnoměrné účasti na soutěžích setkají rovnoměrněji s taneční realitou,
což se promítne do jejich erudice porotce, ale i trenéra, pokud tuto činnost také
vykonávají.
7. Objektivnější zpětná vazba od poroty k tanečníkům, daná faktem, že budou hodnoceni
průběžně větším množstvím porotců, bude pro tanečníky věrohodnějším vodítkem pro
jejich další vývoj.
8. Všichni porotci se zájmem o hodnocení soutěží dostanou rovnou příležitost soutěže
hodnotit.
9. Mezi porotcem a pořadatelem nebude existovat vztah závazku za účast na soutěži, což
bude dalším signálem pro tanečníky, že hodnocení soutěže není manipulováno.
10. Systém rotace poroty bude důvěryhodný, protože bude veřejný a průhledný
a důvodnost výběru porotců na konkrétní soutěž bude zpětně dohledatelná.
3) Vlastnosti a postup:
1. Logika a kontrola výběru porotců a zobrazování potřebných informací jsou
implementovány do webového rozhraní.
2. Výběr poroty probíhá na webu ve dvou krocích:
a. rezervace porotce pořadatelem pro danou akci, čímž je porotce osloven
b. potvrzení nebo odmítnutí účasti porotcem

3. Porotce získá za každou potvrzenou účast na soutěžní akci 1 bod, který se připíše do
jeho konta bodů. Aktuální stav konta bodů je zveřejněn v přehledové tabulce porotců.
4. Pořadatel je povinen vybírat a rezervovat porotce od nejnižších stavů konta bodů.
5. Pokud je pro výběr porotců v nejnižší hladině kont bodů k dispozici méně než 1,5
násobek vybíraného počtu, může pořadatel až polovinu porotců vybrat z porotců
s bezprostředně vyšším kontem bodů.
4) Procesy a podrobnosti:
1. Pořadatel zadá do webového formuláře typ nejvyšší soutěže dané soutěžní akce (dále
jen soutěž). Webové rozhraní mu nabídne tabulku s přehledem dostupných porotců.
Zde je možno rezervovat porotce pro konkrétní soutěž.
2. Webové rozhraní při odeslání formuláře rezervačního požadavku kontroluje správnost
výběru.
3. Pro evidenci průběhu rezervace přibude do přehledové tabulky se jmény porotců v
řádcích sloupec s názvem nové soutěže v jeho záhlaví. K rezervovaným porotcům se
do nového sloupce zapisují stavy, ve kterých se proces nachází.
4. Vstupními stavy jsou R = Rezervace porotce nebo RR = Rychlá Rezervace porotce
nebo DR = Dočasná Rezervace porotce.
5. Stav R nastane při rezervaci alespoň 3 měsíce před soutěží, stav RR méně než 3
měsíce před soutěží. Oba stavy mají za následek připsání bodu. Operativní stav DR
nemá bodový dopad a trvá jen 4 hodiny. Poté ho webové rozhraní samo zruší a
porotce je volný k jiné rezervaci. Slouží k operativnímu vyblokování porotce pro jiné
rezervace, aby si s ním v mezičase mohl pořadatel zatelefonovat a domluvit jeho účast
v porotě, zejména při akutní potřebě při výpadku nějakého již potvrzeného porotce.
Stav DR může pořadatel ručně smazat nebo změnit na stav R.
6. Pokud pořadatel řeší akutní situaci při náhlém zrušení účasti ze strany již dohodnutého
porotce méně než měsíc před konáním soutěže, může oslovit jakéhokoliv
kvalifikovaného porotce bez ohledu na jeho bodový stav.
7. Webové rozhraní odešle mail s informací o rezervaci (R, RR, DR) porotci, pořadateli a
sekretariátu svazu.
8. Do 7 dnů porotce ve webovém rozhraní potvrdí nebo odmítne rezervaci. Pokud se tak
nestane, je rezervace považována za odmítnutou.
9. Každé třetí odmítnutí rezervace způsobí připsání jednoho bodu. Do tabulky se pořadí
odmítnutí zapíše jako OR1, OR2, OR3 a zase OR1,…
10. Odmítnutí rychlé rezervace (označení ORR) nevede k započtení bodu.
11. Odmítnutí pro kolizi (označení OK) je tehdy, kdy v týdnu, ve kterém je poptávaná
akce pořádána, již na jiné akci porotování potvrdil. Nevede k započtení bodu.
12. Potvrzení rezervace porotcem se označí P. Bodová hodnota se nemění.
13. Potvrzením rezervace vzniká pořadateli povinnost porotce do poroty STL a/nebo TL
nasadit.
14. Potvrzenou rezervaci může porotce zrušit (Zrušení potvrzení = ZP). Bodová hodnota
se nemění, porotce promarnil možnost porotovat tuto soutěž.
15. Porotce, který zrušil svou účast méně než měsíc před konáním soutěže, dostane
připsány 2 body. V záznamu soutěže se to u něj označí jako Kritické zrušení = KZ.
16. Pokud dojde k tomu, že porotce, který potvrdil rezervaci, nemůže z cizího zavinění
porotovat (např. zrušená soutěž), pořadatel je povinen označit stav záznamu na
Zrušeno = Z. Odečte se jeden bod.
17. Po každé změně stavu ovlivňujícím počet bodů je proveden okamžitý update konta
bodů na záznamu konkrétního porotce.
18. Nový porotce dostane do svého konta bodů přidělen nejnižší aktuální počet bodů.

19. Každá změna stavu záznamu je doprovázena emailem porotci, pořadateli a sekretariátu
svazu.
20. Body se načítají průběžně do nekonečna, bez ohledu na taneční sezonu či kalendářní
rok.
21. Tento systém záměrně kvůli jednoduchosti neřeší rozdílný počet soutěží na soutěžních
akcích. Porotce je zván na soutěžní akci.

