Český svaz tanečního sportu
schválil:
VR ČSTS
platnost od: 27.05.2021

dne:
22.05.2021
účinnost od: 10.06.2021

Kvalifikační řád ČSTS
formulář k §17
(do doby řešení v grafickém rozhraní IS)
Úplné znění

Žádost o vydání licence
(* zakroužkovat, _____ doplnit)

Jméno a příjmení: _________________________, narozen/a: __. __. ____, IDT:__________ .
Licence

porotce* trenéra* vedoucího soutěží* sčitatele* odborného dozoru*

Třídy

III* II* I*

Disciplína

ST* LA*

Splnění podmínek předepsaných Kvalifikačním řádem ČSTS (zde uvedeno zkráceně) dokladuji
takto:
A. Pro ZÍSKÁNÍ licence (buď 1. nebo 2. bod, proto zvolený zakroužkujte):
1. Všeobecné:
a) dosažení stanoveného věku - viz datum narození
b) nejvyšší dosažená soutěžní třída (pokud nesouhlasí s databází ČSTS):
kategorie

ST

LA

Dospělí

___

___

Ostatní

___

___

c) splnění požadavku předepsané praxe:
soutěžící: ___ roků/let, trenér: ___ roků/let, porotce: ___ roků, funkcionář: ___
d) úspěšné absolvování příslušného vzdělávacího studia:
* kvalifikační studium – příslušný doklad - viz příloha,
* doškolovací akce - viz evidence ČSTS,
* zahraniční doškolovací akce – viz příloha.
2. Na základě § 5.3 (výjimka) a specifikace v KP03:
* Trenér třídy III ST+LA (KP03.1: 3 roky aktivní činnosti M/Dospělí - viz databáze
ČSTS):
- zkouška z katalogu figur ST, LA pro náborové třídy – viz příloha
- zkouška z předmětů vědeckého základu sportovního tréninku (VZST) pro KS III. třídy –
viz příloha
* Porotce třídy III ST+LA
** KP03.4.a): 5 let aktivní činnosti M/D alespoň v jedné disciplíně, ve druhé disciplíně
minimálně třída B/Dospělí nebo s jednou účastí ve finále MČR/Dospělí v disciplíně
STT nebo LAT, ve druhé disciplíně nedosažena třída B/Dospělí – viz databáze ČSTS):
- zkouška z katalogu figur STT a LAT pro náborové třídy – viz příloha,
- test z pravidel hodnocení pro náborové třídy – viz příloha.
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** KP03.4.b): věk nad 45 let, dlouhodobá aktivní činnost:
- testů z pravidel hodnocení pro náborové třídy – viz příloha.
* Porotce třídy II - ST+LA: (KP03.5: licence P3, nad 45 let, který nevyužil výjimku dle
KP03.4.b) a dlouhodobá aktivní činnost):
- testů z pravidel hodnocení pro výkonnostní třídy – viz příloha.
* Porotce třídy I ST* LA*):
** KP03.6.a): licence P2, nad 45 let, nevyužita výjimka dle KP03.4.b) nebo KP03.5
- účast ve finále MČR/Dospělí, ST*, LA* v roce _____,
- test z pravidel hodnocení pro vrcholové třídy – viz příloha.
** KP03.6.b): nad 35 let, 3 x finále MČR/Dospělí ST* LA*, 1 x medaile:
- finálové umístění (rok/disciplína/umístění): ____/__/_, ____/__/_,____/__/_.
- test z pravidel hodnocení pro vrcholové třídy – viz příloha.

B. Pro

PRODLOUŽENÍ* OBNOVENÍ* licence

1. Doškolovací akce
* ČSTS - viz databáze ČSTS
* zahraniční – viz příloha doklad
C. Potvrzení o PLATBÁCH:
1. Rozšiřující členský příspěvek za žádanou licenci dle FP01 ve výši _____,- Kč byl uhrazen
dne __. __. ____
* složenkou – kopie viz příloha
* bankovním převodem z účtu ______________________________
2. Správní poplatek za vystavení/obnovení licence dle FP02 ve výši ___,- Kč byl uhrazen dne
__. __. ____
* složenkou – kopie viz příloha
* bankovním převodem z účtu ______________________________

D. Čestně prohlašuji, že jsem tuto žádost vyplnil(a) zcela pravdivě.
Dne: __. __. ____

Podpis žadatele: .........................................................

Přílohy:
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