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ZHODNOCENÍ PRÁCE • 3Q 2022

Zhodnocení práce Výkonné rady ČSTS
za období 1. 7. 2022 – 31. 9. 2022
Úvod

1.

V průběhu prázdnin výkonná rada jednala pouze korespondenčně. První řádné jednání proběhlo v září, kdy
se opět naplno rozjela soutěžní činnost. Mezi hlavní témata jednání můžeme zařadit soutěže Mistrovství ČR
Dětí 2022, Mistrovství ČR 2023, jejich pořádání, a také nominační podmínky. Zároveň došlo k vyhodnocení
výběrových řízení na soutěže MČR 2023 a soutěže VŘ 2023. Bylo schváleno několik změn v přílohách řádů
ČSTS, např. FP02, FP04, SA01, SA05. Byla vytvořena i nová příloha SB08 – Soutěže DanceSport, která
specifikuje nový soutěžní systém Solo, Synchro a Group.
Na začátku 3. kvartálu, potažmo prázdnin, se konaly Světové hry v Birminghamu za účasti dvou párů naší
reprezentace a ČSTS delegace. První významnou akcí po prázdninové proluce byla WDSF soutěž v Hradci
Králové, která se konala na konci srpna a jejíž součástí bylo i Mistrovství světa Profesionálů v kombinaci 10
tanců. V září následovalo Mistrovství ČR Družstev v Karlových Varech, dále Super taneční liga a WDSF
soutěže v Praze, a také WDSF soutěže v Mladé Boleslavi.

Činnost v období 1. 7. 2022 – 31. 9. 2022

2.

Fakta:

•
•
•
•
•
•
•

proběhly 4 jednání, z toho 3 korespondenční
schváleno pořádání Mistrovství ČR kategorie Děti
ČSTS se stal řádným členem ČUTS
vytvořena nová pozice – Marketingový manažer ČSTS
vyhodnoceno 2. kolo výběrového řízení – Soutěže MČR 2023
vyhodnoceno výběrové řízení – Soutěže VŘ 2023
proběhlo 2. jednání Výkonného výboru ČUTS

Dokončené úkoly:

•

bylo dokončeno celkem 5 úkolů vyplývajících z jednání VR:

Označení

Popis

UVR41-01

WG 2022, USA

UVR43-06

Příloha FP02

UVR43-07

Příloha FP04

UKVR36-01

Příloha SA01

UKVR36-02

Příloha SA05
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3.

Závěr

V posledním kvartále roku 2022 ČSTS čeká spousta dalších významných soutěží a akcí. V Brně se bude konat
již tradiční WDSF soutěž, včetně WDSF Kongresu pro porotce. Následovat bude WDSF soutěž v Ústí nad
Labem společně s mistrovstvím ČR Showdance, Formací a Seniorů. Na přelomu listopadu a prosince bude
ČSTS opět pořádat online Doškolovací seminář ČSTS 2022, který bude tentokrát tematicky propojen i
s Kongresem ČSTS 2023 pořádaný 7. 1. 2023. Na konec roku je i naplánována systematická změna
sekretariátu ČSTS, který se tak stane všem členům dostupnější a nápomocnější.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem tanečním párům, které se v posledních měsících účastní nejen
českých, ale i mezinárodních soutěží a odvážejí významná umístění. Mezi ta nejvýznamnější patří titul mistrů
světa Profesionálů v kombinaci 10 tanců, který si z Hradce Králové odvezl pár David Odstrčil & Tara Bohak,
dále finálové umístění páru Jakub Brück & Marina Makarenko na Mistrovství Evropy Dospělých v kombinaci
10 tanců, finálové umístění formace Danza Brno na Mistrovství Evropy Formací standardních tanců a
semifinálové umístění páru George Eduard Sutu & Tereza Kučerová na Světových hrách v Birminghamu.

Zpracoval: Ing. Filip Karásek
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Schválil: Ing. Martin Dvořák

