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IIDDSSFF  PPRREESSIIDDIIUUMM  MMEEEETTIINNGG  

BBAARRCCEELLOONNAA,,  1177//1188..11..22000099  
  

VVÝÝTTAAHH  ZZEE  ZZÁÁPPIISSUU  
 
Přítomni: Carlos Freitag (CF), Lukas Hinder (LH), Marco Sietas (MS), Tony Tilenni (TT), Heinz Späker (HS), 
Heidi Götz (HG), Pavel Dorokhov (PD), James Fraser (JF), Petr Odstrcil (PO), Keiji Ukai (KU) 
Omluveni: Detlef Hegemann, Rudolf Baumann, Natasa Ambroz, Shawn Tay 
 

- Prezidium plně podporuje kandidaturu Carlose Freitaga do výkonného výboru ARISF, kterou podporují 
vedoucí osobnosti ARISF a GAISF. Volby proběhnou na valném shromáždění ARISF 24.3.2009 
v Denveru. Lobbystickou kampaň povede LH. 

- Nová komunikační strategie - bude představena na IDSF AGM, Macao, červen 2009. Prezentaci 
připravuje R. Hilfiker. 

- IDSF připravuje změnu procesu přidělování soutěží. Přejde se na systém výběrových řízení. Manuál 
s postupy a podmínkami bude představen před IDSF AGM. Proto se ruší žádost o přihlášky na rok 
2012. 

- IDSF připravuje pojištění pro tanečníky, trenéry, porotce a předsedy porot. 
- Prezidium IDSF potvrdilo rozhodnutí výkonného výboru o sankcích za účast v neregistrovaných 

soutěžích v Assenu a Paříži. Z našich tanečníků se tato sankce (zákaz účasti v soutěžích IDSF do 
7.9.2009 a ztráta bodů ve WRL) týká páru Pedrinelli – Brožovská. 

- IPDSC AGM, Monaco, 1.12.2008 potvrdil spolupráci IDSF a IPDSC na dalším vývoji sportovního 
tance. 

- IDSF AGM 2009 se uskuteční v Macau, 14.6.2009. Diskusní fórum proběhne 13.6.2009 a jedním 
z hlavních témat bude VIZE 2012, jejímž záměrem je spojit všechny taneční obory se sportovním 
zaměřením pod jednu světovou střešní federaci. Tento postup doporučuje vedení IDSF i pro národní 
úrovně. 

- prezidium navrhuje pro jednání IDSF AGM tyto změny soutěžních pravidel: 
o délka všech tanců, kromě PD bude stejná (1,5-2 min) 
o Pravidla oblékání budou doplněna o porotce: 

§ muži - společenský oblek (business suite) v barvě černé nebo půlnoční modř, 
jednobarevná košile, IDSF kravata 

§ ženy - kostým se sukní nebo kalhotami v barvě černé nebo půlnoční modř, 
jednobarevný top, IDSD šátek 

o Pravidla pro přestupy mezi zeměmi 
o Povinná registrace párů od 1.1.2010 
o Neveřejné hodnocení při soutěžích IDSF 
o Povinná přestávka mezi koly soutěže 15 min. 
o Definice velikosti čísel pro páry (A5) 
o Výběr sólo tanců pro každý rok losováním 
o Výběr pořadí při sólo tancích losováním 
o nové disciplíny: 

§ freestyle ST 
§ freestyle LA 
§ freestyle 10D 

o Nové věkové kategorie a disciplíny pro WRL: 
§ Senior I - 10D 
§ Senior II LA 
§ Senior III ST 

o  Nové definice kategorií seniorů: 
§ Senior I - oba nad 35 let 
§ Senior II - starší nad 45 let, mladší nad 40 let  
§ Senior III - starší nad 55 let, mladší nad 45 let 

o Nový druh soutěží: „ostatní IDSF mistrovství“, např. EU, Středozemní, … 
o Omezení použití reflektorů (spotů) pouze na sólo tance 
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- Komise pro strategické plánování vypracovala plán, který je přílohou zápisu. Další zasedání komise 
bude v květnu v Barceloně 

- Finance: 
o TT vypracoval a zveřejnil seznam dlužníků 
o Presidium schválilo rozpočet na rok 2009 a provizorní rozpočet na rok 2010 
o Presidium schválilo změny některých poplatků 
o Presidium navrhuje IDSF AGM: 

§ Zvýšit členské poplatky na 1.200 CHF pro řádné členy a na 900 CHF pro provizorní 
členy 

§ pro "ostatní" mistrovství zavést poplatek 1.000 CHF 
§ zvýšit poplatek za licence porotců na 110 CHF 
§ zvýšit minimální platbu porotcům na 200 CHF, předsedům porot na 250 CHF 
§ zvýšit pokutu za zpoždění plateb na 100 CHF 

o prezidium rozhodlo, že se změnou obsazení funkce ekonoma nebude měnit bankovní ústav 
- k žádosti EADA (Anglie) uspořádat v roce 2012 v Birminghamu WCH-ST a WCH-LA v návaznosti na 

LOH v Londýně prezidium rozhodlo, že tato žádost musí být podána v připravovaném výběrovém 
řízení 

- VIZE 2012 - prezidium schválilo návrh CF na budoucí strukturu WDSF a národních federací, prezsntace 
proběhne na fóru před IDSF AGM 

- Komise pro evropské záležitosti - LH shrnul činnost komise a požádal členy prezidia o názor, proč 
komise nepracovala. Po té odstoupil z funkce předsedy komise a presidium jmenovalo do jejího čela 
PD. Presidium také projednalo žádost o zřízení Evropské federace tanečního sportu, kterou podepsala 
více než polovina evropských členů IDSF a rozhodlo, že 

o tento vývoj by neměl být řešen izolovaně od struktury IDSF 
o založení této federace musí být součástí VIZE 2012 

- Antidoping - prezidium jednomyslně přijalo pravidla pro testování mimo soutěže v nové směrnici 
antidopingové komise 

- Delegace FIDS (Itálie) a města Rimini představila projekt spojených MS pro rok 2011 (celkem 12 
soutěží jako 1 akce) a vzala si 1 měsíční lhůtu pro vyjádření k tomuto projektu. 

- prezidium rozhodlo o přidělení soutěží v roce 2009 - 2011 (mimo MS párových disciplín) - viz kalendář 
na www.isdf.net a seznámilo se s prvním návrhem na budoucí systém tvorby kalendáře (kontinentální  
mistrovství v 1.polovině roku, MS v posledních 4 měsících) 

- IDSF připravuje tyto nové (inovované) dokumenty: 
o pravidla pro organizátory soutěží, předsedy porot a porotce 
o protokol IDSF mistrovství 
o požadavky na sčitatelské systémy a použití PDA 
o nové vydání všech pravidel (internet) připravuje HS, HG a JF 

- IDSF vyzvalo členské federace k harmonizaci národních pravidel s pravidly IDSF (dle rozhodnutí 
AGM, Singapore, 2002, český návrh) 

- HS referoval o přípravě Světových her a předložil seznam kvalifikovaných párů 
- Novou členkou komise sportovců byla zvolena Alina Basyouk, Rusko 
- Presidium rozhodlo podpořit (zatím provizorní) členství nové ukrajinské organizace tanečního sportu 

pod vedením p. Deicha, která byla uznána ukrajinským ministerstvem pro sport a UOV a ukončit 
členství AUSPOD, vše od 2.2.2009 

- CF uvedl, že IDSF má registrované jak staré tak nové logo 
 
Dle zápisu zpracoval:  Petr Odstrčil, únor 2009 
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