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NOMINAČNÍ PODMÍNKY
MČR LAT, STT, 10T 2022
Výkonná rada korespondenčním hlasováním KVR24 schválila návrh nominační podmínky na MČR LAT,
STT a 10T v roce 2022 včetně změny směrných čísel v příloze Soutěžního řádu ČSTS - SA01.

Nastavení systému:
•

Je stanoven přesný maximální počet párů v každé kategorii, aby soutěž mohla proběhnout v
jeden den.
§

MČR STT a LAT:
Věková
kategorie
Junior 1
Junior 2
Mládež
Do 21 let
Dospělí
Profesionálové

§

Počet párů
STT/LAT
36/36
36/36
48/48
36/36
60/60
6/6

MČR 10T:
Věková
kategorie
Junior 1
Junior 2
Mládež
Do 21 let
Dospělí
Profesionálové

Počet párů
24
36
36
24
36
x1)

x1) pořadí se vyhlašuje dle součtu umístění za MČR STT a MČR LAT daného roku
•

Bude použit systém nasazování párů do 2. kola každé kategorie dle předem známého Ranklistu
ČSTS viz pravidla nominace níže.

•

Konec přihlášek je 7 dní před konáním daného MČR, aby bylo včas jasné, kdo se na MČR
nominoval.

Pravidla nominace pro MČR STT a LAT (sestupně):
1. Pořadí v Ranklistu ČSTS
a) Nasazení proběhne dle klíče v bodě 1.b) - 1.d) s tím, že nasazení párů má přednost
před třídou páru. Nominace párů, které nasazené nebudou, se řídí následujícími
pravidly nominace 2. - 5.
b) Klíč nasazení pro MČR STT a LAT:
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Klíč nasazení
STT/LAT
12/12
12/12
12/12
12/12
24/24
-

c) V případě nedostatečného počtu párů v dané kategorii na daném MČR bude počet
nasazených párů snížen podle klíče: méně než 25 párů = 0 nasazených, 25 až 48 párů
= 12 nasazených, 49 až 96 párů = 24 nasazených.
d) Pro nasazení párů bude použit Ranklist ČSTS za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. Do
tohoto ranklistu se započítávají výsledky soutěží dle přílohy Soutěžního řádu SA05 –
Ranklist ČR. U soutěží WDSF bude ve všech věkových kategoriích použit koeficient 2.
2. Vyšší třída páru
3. Počet finálových umístění v dané třídě
4. V případě rovnosti finálových umístění počet bodů
5. Čas přihlášení
Pravidla nominace pro MČR 10T (sestupně):
1. Pořadí v Ranklistu ČSTS
a) Nasazení proběhne dle klíče v bodě 1.b) - 1.d) s tím, že páry takto nasazené mají
přednost před třídou páru. Nominace párů, které nasazené nebudou, se řídí
následujícími pravidly nominace 2. - 5.
b) Klíč nasazení pro MČR 10T:
Věková
kategorie
Junior 1
Junior 2
Mládež
Do 21 let
Dospělí
Profesionálové

Klíč nasazení
12
12
12
-

c) V případě nedostatečného počtu párů v dané kategorii na daném MČR bude počet
nasazených párů snížen podle klíče: méně než 25 párů = 0 nasazených, 25 až 48 párů
= 12 nasazených.
d) Pro nasazení párů bude použit Ranklist ČSTS za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. Do
tohoto ranklistu se započítávají výsledky soutěží dle přílohy Soutěžního řádu SA05 –
Ranklist ČR. U soutěží WDSF bude ve všech věkových kategoriích použit koeficient 2.
2. Vyšší třída páru
a) Je dána součtem aktuálních finálových umístění v dané kategorii + počtem finálových
umístění, která jsou potřeba pro zisk nové třídy dle klíče uvedeného v bodě 2.b).
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b) Klíč pro součet finálí: M – 20, A – 15, B – 10, C – 5, D – 0.
Modelový příklad 1:
Jestliže má pár třídu M a třídu B, ve které má vytancované 3 finálová umístění:
Počet finálí = M+B / M = 20F, B = 3F+10
Počet finálí po dosazení = M+B = 20+13 = 33
Celkový součet je tedy 33.
Modelový příklad 2:
Pár má třídu A a třídu A, ve kterých má vytancované 2 finálová umístění:
Počet finálí = A1+A2 / A1 = 2F+15, A2 = 2F+15
Počet finálí po dosazení = A1+A2 = 17+17 = 34
Celkový součet je tedy 34.
3. Počet finálových umístění v dané třídě (součet finálových umístění)
4. V případě rovnosti finálových umístění počet bodů (součet bodů)
5. Čas přihlášení
Poznámky:
•

Při zhoršení hygienické situace na území ČR z důvodu pandemie koronaviru a tím i vydáním
přísnějších krizových opatření Vládou ČR, si Výkonná rada ČSTS vyhrazuje právo možnosti
změny pravidel na základě nově vzniklé situace. O případných změnách budou sportovci
neprodleně informováni.

