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1. AKTUÁLNÍ INFORMACE ČSAR

a) Grantové projekty

b) Reprezentace ČSAR * Nominace na SH 2021

c) Registrace ČSAR * Navýšení WRRC

d) Taneční sestavy ČSAR * Návrh na zrušení WRRC

e) Seminář porotců

f) Zdravotní zabezpečení ČSAR

2. ZMĚNY V PRAVIDLECH WRRC

a) Obecné změny v pravidlech

b) Změny v jednotlivých kategoriích

c) Návrhy a další vývoj

1. ZMĚNY V PRAVIDLECH ČSAR

a) Doplnění změn dle WRRC 

b) Upřesnění taneční sestavy

HARMONOGRAM
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1. AKTUÁLNÍ INFORMACE ČSAR

a) Grantové projekty 

Sportovní centra mládeže MŠMT Předběžně schváleno 

GRANT na činnost MHMP Probíhá

VSA – Finále SP / Silueta MŠMT

REPRE MŠMT

ČINNOST ČSAR MŠMT

b) Reprezentace ČSAR * Nominace na SH 2021

• Světové poháry kat. A jsou v roce 2020 nominační pro SH 2021

19.04.2020 SP SLO - Ljubljana

23.05.2020 ME UKR - Charkov

10.10.2020 SP POL - Krakov

24.10.2020 SP RUS - Moskva

07.11.2020 SP AUT - Graz

21.11.2020 MS SUI - Grand Saconnex

05.12.2020 FSP CZE – Praha
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1. AKTUÁLNÍ INFORMACE ČSAR

c) Registrace ČSAR * Navýšení WRRC
WRRC navýšilo registrační poplatky za tanečníky 
formací za osobu a rok na 25€.

ČSAR navýší platbu obsahující registraci WRRC  + částečné 
náklady na pojištění na 800,-Kč

d) Taneční sestavy ČSAR * Návrh na zrušení ve WRRC
Taneční sestavy v kategorii B a kategorii A na soutěžích ČSAR

budou v roce 2020 zachovány bez ohledu na rozhodnutí
WRRC o jejich možném zrušení.

e) Seminář porotců v Praze

Seminář pro stávající porotce obsahující aktuální informace o 
změnách pravidel se uskuteční dne 09.02.2019 v Praze

f) Seminář porotců v Praze
Podařilo se navýšit kpočet tanečníků, kteří nyní mohou využívat 

služeb CPM (Divoký, Richtrová, Jakubec, Dvořáková)
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Přehled kategorií WRRC 2020 a jejich změn
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Děti 8.11 SL 5 15 sec 1:00 - 1:15 47 - 48 4 0 pár

Žáci 10.14 SL 4 15 sec 1:30 - 1:45 48 - 49 6 max. 2 pár

Junioři 12.17 SL 3 15 sec 1:30 - 1:45 48 - 49 6 4 (1 komb) pár

Kat. B min. 14 SL 1 15 sec 1:45 - 2:00 1:30 - 1:45 48 - 50 6 5 (SF+F 6) pár

Kategorie A min .15 SL 0 15 sec 1:45 - 2:00 1:30 - 1:45 48 - 50 6 5 (SF+F 6) pár

Taneční sestavy SL 5 15 sec 1:00 - 1:15 50 - 52 4 0 pár

Kat. C min. 14 SL 2 15 sec 1:30 - 1:45 48 - 52 6 max. 5 pár

DFJ 8.15 SL 3 30 sec 2:15-2:30 1:30 - 1:45 48 - 52 6 / 10 max. 2 8 -12 3:45

DFS min. 14 SL 2 30 sec 2:15-2:30 1:30 - 1:45 48 - 52 6 / 10 max. 5 8 -16 3:45

JF 11-17 (2 výj) SL 3 30 sec 2:15 - 2:30 48 - 52 10 max. 4 4 - 6 párů 3:45

SF min. 15 SL 0 30 sec 2:45 - 3:00 48 - 52 10 max. 8 4 - 6 párů 3:45

SFQ min. 14 SL 1 30 sec 2:15 - 2:30 48 - 52 max. 8 4 páry 3:45

Duo Rock show     Zrušeno
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Změny v pravidlech WRRC 2020
1.5 DEFINICE - (UPŘESNĚNÍ)

1. 5.1 Akrobacie

1.5.1.1 Za akrobacii se považuje jakákoli figura bez kontaktu s parketem, která

vyžaduje pomoc nebo trvalou podporu jednoho ze dvou partnerů a to

i v případě, že není uvedena v katalogu akrobacie.

1.5.1.2 Akrobacie začíná, když jeden z partnerů již není v kontaktu s parketem

a končí, když stejný partner znovu získá s parketem kontakt.

1.5.2 Akrobatické figury

1.5.2.1 Vše předvedené pomocí partnera nebo v permanentním kontaktu.

Samostatné prvky gymnastiky (např. Hvězda, přemety, atd.) bez

jakéhokoli kontaktu partnerů se nepočítají jako akrobatické postavy.

Všechny podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu Safety level.

1.5.2.2 Akrobatická figura musí být dodržena podle Safety level 2, 3 nebo

4 podle omezení dané kategorie.
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Změny v pravidlech WRRC 2020

1.5.3 Závěrečná póza

1.5.3.1 Závěrečná póza je úplně poslední pohyb posledního tanečníka v páru

nebo formaci.

1.5.3.2 Závěrečná póza je samostatný prvek. Nepočítá se jako akrobatická

figura, pokud se zvednutý partner nedotýká žádnou částí těla tanečního

parketu mezi výtahem a konečnou pozicí.

1.5.3.3 Závěrečná póza se nepočítá jako jedna z povinných akrobatických figur.

1.5.3.4 Závěrečná póza musí vždy splňovat akrobatické omezení dané

kategorie.
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Změny v pravidlech WRRC 2020

Kategorie Děti

Figury jsou povoleny, pouze pokud je jeden z partnerů může provádět samostatně,

nebo má trvalý kontakt alespoň jednou nohou s parketem a akrobatický prvek

nebo jeho variace nejsou popsány v dokumentu Safety level 3.

Kategorie Junioři

Povinné skupiny akrobatických figur jsou počítány pouze v semifinále a finále.

Nominace na ME a MS

• ME a MS se může zúčastnit maximálně 5 párů za jednu zemi.
• Výběr provede národní federace z níže uvedených nominací

Max. 2 páry z TOP 10 WRRC podle World Rankingu (uzávěrka je 5 týdnů před soutěží)

Max. 3 páry podle nominace národní federace

Úřadující mistr Evropy (Světa) – dle druhu soutěže

Divoká karta pořadatele - Jeden pár z pořádající země (Organize wild card)
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Změny v pravidlech WRRC 2020
Nový postupový klíč pro formace

Základní
kolo

Postup do dalšího 
kola

Opravné kolo Semifinále Finále

=< 7 =< 7

8 - 14 4 3 7

15-20

8

4 12 7

21-25

26-30

5

6

13

14

7

7

>=31 7 15 7
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Změny v pravidlech WRRC 2020
Nový postupový klíč pro páry

Základní 
kolo

Postup do 
dalšího kola

Opravné kolo Druhé kolo Čtvrtfinále Semifinále Finále

=< 7 =< 7

8 - 14 4 3 7

15-20

8

4 12 7

21-24
25-28

5
6

13
14

7
7

29-32 7 15 7

33-42
16 

*(10+ nasazení)

8 24 12 7

43-52 10 26 13 7

53-62 12 28 14 7

>=63
24

**(21+nasazení) 16 40 24 12 7

Nasazené páry        * 33 – 62
*  >=63 Top 4-6

Top 1-6
Top 1-3
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Změny v pravidlech WRRC 2020

Návrh na zrušení tanečních sestav kategorie B a kategorie A

• Pro splnění lepších podmínek přijetí rock and rollu jako olympijského sportu
a sportu na světových hrách se sportovní komise domnívá, že zrušení taneční
sestavy by rock and roll prezentovalo sportovněji.

• Prodloužením akrobatických sestav kategorie B a A mají páry větší možnost
zařadit do sestavy více tanečních figur a lépe tak ukázat své taneční schopnosti.

• Výbor WRRC předkládá návrh zrušení tanečních sestav k VH WRRC
a předpokládá, že delegáti tuto změnu potvrdí. Pokud bude rozhodnutí
schváleno, bude platit již pro rok 2020.



RADA ODDÍLŮ ČSAR
PRAHA, 26. LEDNA 2020

Změny v pravidlech WRRC 2020

Pád z akrobacie v akrobatické sestavě 

• Ztráta rovnováhy a definitivní ztráta kontroly nad tělem během doskoku,

s kontaktem s podlahou dolní částí těla, koleny, hýžděmi a jakoukoli jinou horní

částí těla.

• Odborný dozor za každý pád sníží celkovou známku za akrobacii o -30 bodů.
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Změny v pravidlech WRRC 2020
SCORING THE DANCE - Skupina 1

• Je povinné předvést prvky Skupiny 1 se změnou místa a/nebo změnou směru

• Změna směru musí být minimálně 90°

Rytmické chyby

• Zavedena byla srážka – 10 bodů, kritéria pro udělení srážky byla upravena takto:

-5 bodů

(0-4 doby)

 v opačném rytmu (např. kop po akrobacii, taneční figuře)
 nekontrolované taneční pohyby
 upadnutí během tance

-10 bodů

(5 nebo více dob)

 v opačném rytmu
 nekontrolované taneční pohyby
 přerušení tance (jedním, nebo oběma partnery)
 upadnutí během tance

-30 bodů  pokud se tanečníci zastaví a musí začít znovu
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Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING THE DANCE - Rytmické chyby 
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Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING MAIN CLASS CONTACT STYLE – KATEGORIE B – Skupina 3 – Ital

• Pár smí zařadit samostatný prvek Skupiny 3 – Ital pouze jednou v sestavě.

• Další prvky z této skupiny je povoleno provádět již pouze v kombinaci.

• Figura „Kinder – ¾  salto schylno vpřed do pózy“ nesmí být kombinována 

s figurou ze skupiny 3 – Ital

MAIN CLASS CONTACT STYLE – KATEGORIE B - OMEZENÍ

• Zakázána je figura Auerbach from sitting on the floor + Twist within

• Zakázána je figura Auerbach front dive starting from waist + exit sitting on the

floor or on the chest
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Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING MAIN CLASS CONTACT STYLE – KATEGORIE B – Skupina 2 – Salto vzad

• Tento akrobatický prvek je započítán pouze pokud je proveden z pozice 

FACE-TO-FACE

B-2-1-T-1/2T Back tucked with 1/2 twist  starting from shoulders height  

B-2-1-P-1/2T  Back piked with 1/2 twist  starting from shoulders height  
B-2-1-S-1/2T Back straight with 1/2 twist within starting from shoulders 
B-2-1-T-1/1T Back tucked with 1/1 twist  starting from shoulders height  
B-2-1-P-1/1T  Back piked with 1/1 twist  starting from shoulders height  
B-2-1-S-1/1T Back straight with 1/1 twist within starting from shoulders



RADA ODDÍLŮ ČSAR
PRAHA, 26. LEDNA 2020

Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING MAIN CLASS CONTACT STYLE – KATEGORIE B – Skupina 1 – Salto vpřed

• Tento akrobatický prvek je započítán pouze pokud je v první části akrobacie

provedena letová fáze a nikoliv „Rolling Up“
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Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING MAIN CLASS CONTACT STYLE – KATEGORIE B – Skupina 3 – Ital

• Dive from pose on 1 hand - Tento akrobatický prvek je započítán pouze pokud

není během Itala kontakt oběma rukama partnera. (Partner během skluzu po

zádech nesmí partnerku přidržet oběma rukama)
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Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING MAIN CLASS FREE STYLE – KATEGORIE A

DOSKOK Hodnota na první 
pozici

Hodnota na druhé pozici

Standardní 0 0

Mezi nohy partnera bez dotyku země 2 1

Do pasu čelem k partnerovi 2 1

Do pasu zády k partnerovi 2 1

Na paže partnera 2 1

Na ramena partnera 2 1



RADA ODDÍLŮ ČSAR
PRAHA, 26. LEDNA 2020

Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING MAIN CLASS FREE STYLE – KATEGORIE A – SALTA S OBRATY

. Více než 1/1 obrat, pro salto vpřed, každý další ½ obrat zvyšuje obtížnost o
2 hodnoty až na maximum 5/2 obratu v saltu.

. Více než 1/1 obrat, pro salto vzad, každý další ½ obrat zvyšuje obtížnost o
1 hodnotu až na maximum 2/1 obratu v saltu.

. Více než 2/1 obratu, pro salto vzad, každý další ½ obrat zvyšuje obtížnost o
2 hodnoty až na maximum 3/1 obratu v saltu.
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Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING MAIN CLASS FREE STYLE – KATEGORIE A

Akrobacie / Pozice Skrčmo Schylmo

Dvojné salto vpřed 12 14

½ obrat během vzletové fáze a 
dvojné salto vpřed (Dvojný 
twist)

14 Není povoleno

Dvojné salto vzad, Auerbach 12 14
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Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING MAIN CLASS FREE STYLE – KATEGORIE A – Skupina 3 - Ital

• Pár smí zařadit samostatný prvek Skupiny 3 – Ital pouze jednou v sestavě.

• Další prvky z této skupiny je povoleno provádět pouze v kombinaci.

• Každý ½ obrat během vzletové fáze zvyšuje obtížnost akrobacie o jednu hodnotu

• Každý ½ obrat partnera během Itala s ½ obratem během vzletové fáze zvyšuje 

obtížnost akrobacie o jednu hodnotu
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Změny v pravidlech WRRC 2020

SCORING MAIN CLASS FREE STYLE – KATEGORIE A - Kombinace

Všechny akrobatické prvky lze kombinovat vyjma 

• dvojných salt

• salt s 2/1 a více podélnými obraty (s 2/1 a více Twisty)
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Změny v pravidlech WRRC 2020

PRAVIDLA PRO FORMACE

PŘEDČASNÉ OPUŠTĚNÍ PARKETU ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
• Při opuštění parketu - v případě zranění - bude počet tanečníků upraven

odborným dozorem a porotci také odpovídajícím způsobem vyhodnotí výkon.

• Karta bude udělena, pouze pokud je počet tanečníků nižší než stanovené

minimum pro příslušnou kategorii.

PŘÍCHOD NA TANEČNÍ PARKET
• Trenéři formací nesmí nastupovat na taneční parket společně se svými 

formacemi. Dva trenéři budou mít své místo za odborným dozorem a nesmí přejít

taneční parket.

UPŘESNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KROKŮ
• Minimálně 50% základních kroků musí být provedeno jinak než čelem a zády 

k porotě
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Změny v pravidlech WRRC 2020

AKROBATICKÉ FIGURY VE FORMACÍCH

• Akrobatické figury provedené ve stejnou dobu se započítávají jako jedna 

akrobacie.

• V kategoriích Juniorké a dívčí formace nemusí být akrobacie provedena všemi

tanečníky
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CZECH REPUBLIC – GROUP MOTIONS
18.01.2020
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1. Money for Presidium
2. Money for Judges 
3. Money for BW 
4. BW Juveniles 
5. BW Juniors 
6. BW Amator (B class) 
7. 5 couples in the floor 
8. Open draw 
9. Open marks with each createries with name of 

judge 
10. Open draw of judges (countries) for the 

competition 
11. Number of judges during competitions in each 

category 
12. Proposals for changes to the statute 
13. Obligatory Live stream  
14. Footwork 



RADA ODDÍLŮ 2020
NÁVRHY WRRC

15. Amator category  

16. Bonus only for criteries with deductions 

17. Impossibility competition week by week

18. Judging Team

19. Median + Self control of judges

20. Safe Footworks

21. Age Groups

22. Video judge control

23. Simplification of rules

24. Calendar Table visible

25. Final World Cup – TOP 4 presentation of RR
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1. Money for Presidium

When Presidium don´t have money

for their job, we are not profesional
federation.

Amount: 

Due to the possibility budget and 
decission of Presidium.
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4. BW new categories

Juveniles

Age: 8 -14
Acrobatics: Not allowed

Juniors

Age: 12 -17 

Acrobatics: max. 2 figures
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6. BW Amator (B class) 

The same like BW MC but:

• Without slow part

• Slower tempo
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7. 5 couples in the floor 

You can see and Judge all the couples more objective.

• Maximum 3 couples on the dancefloor
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7. 5 couples in the floor 

• Maximum 3 couples on the dancefloor

First Round => Hope Round or

=> Quarterfinal or Semifinal

=> Final

Without 2-nd Round (depends on Time-Table)
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8. Open draw for competitors

We want to see the moment of creation

of heats for all rounds and all categories.

Because a lot of questions why the competitors dance on 

the same order of heats.

During the competition we need to show the moment 

of draw of all rounds and all categories on the screen.
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9. Open marks with each createries

with name of judge 

During the competition (Started 1-st April 2020)

• To show total mark of each judge with a name of judge on 

competition screen.

• To show all criterias with the name of each judge on website.

Important to sign GDPR document. 

Why: Self-control of judges and their responsibility

Information for dancers and coaches
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13. Obligatory Live stream  

We need a live stream from all competition.

Organizer is obligatory to prepare a live stream from

competition for his own costs (Cameras, internet

connection and technical requiments).

WRRC will pay (Author copyright transmission) for live.
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16a. Acro Bonus

Some couples have good somersault, but 

some couples have somersault with a very 
high amplitude. 

Idea is to give some bonus for some pecial part on 

excelent level. Highest acro, perfect execution.

Maximum: 5%
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16b. Cancelation of Bonus 

in all criterias/subcriterias without deductions

Bonus can be present in the mark of
subcriteria. We don´t need to evaluate this

criteria twice. Judges don´t use full scale

to evaluate competitors and can manipulate with marks. 
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17. Impossibility competition week by week

Minimum one weekend break between

competition in the same category.
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17. Deadline for calendar WRRC and fix dates

• Competition for next year must be published

in WRRC calendar till 31.10 of current year as 
planed. 

• WRRC will confirm or cancel planed competition

least till 31.1

• WRRC will guarant a fix free weekends in calendar

2-nd (Saturday) weeknd May

2-nd (Saturday) weeknd June 

2-nd (Saturday) weeknd November
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19. Save the Bettarini

• Bettarini is our historical acrobatic element, but today
the couples do not it a lot

• To have a mark for Bettarini 3.5 points for first Bettarini

in a programe in MCCS. (plus 1 point then now)

• To have a bonus for Bettarini 1,5 point for first Bettarini

in a programe in MCFS.
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20. Lenght of dance Final MC

• 1:45 - 2:00 minutes is too long
• 1:30 -1:45 to return to old system
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21. Motion: Small Formation Girls / Ladies

We wanted to create «Formation Small Girls/Ladies» in our federation.
We know that in many countries this category already exists.
This category will help to increase the number of athletes and promote the training of
athletes and the number of formations in the country.
The main criterion for the development of this category in Ukraine is the recognition of
the category in the international federation and the being a part of international
competitions in this discipline.

Proposal Small Formation Girls:

Number of dancers 5 – 7 (without deduction for missing dancer)
Competition: Only World Cups.
Age: 8 – 15
Safety Level: 2
Number of acrobatic figures: max. 4
min. number of DG1: 6
Maximal Intro-time: 0:15
dancing time, 1:30-1:45
speed of music, 48-52
In all qualifying rounds: max. 2 formation on the floor.
If the athletes dance in the „Small Formation Girls" then they don’t have the opportunity 
to dance in «Formation Girls» and/or «Formation Ladies» categories.
It is possible to change category for «Formation Girls» or «Formation Ladies» and 
contrariwise only once a year.
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Proposal Small Formation Ladies:

Number of dancers 5 – 7 (without deduction for missing dancer)
Competition: Only World Cups.
Age: min. 14 

Safety Level: 1
Number of acrobatic figures: max. 4
min. number of DG1: 6
Maximal Intro-time: 0:15
dancing time, 1:30-1:45
speed of music, 48-52

In all qualifying rounds: max. 2 formation on the floor.
If the athletes dance in the „Small Formation Ladies" then they don’t have the opportunity 
to dance in «Formation Girls» and/or «Formation Ladies» categories.
It is possible to change category for «Formation Girls» or «Formation Ladies» and 
contrariwise only once a year.
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Proposal Formations :

In all formation we have age 2 exceptions with maximum 2 years deviation.
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MOTION 1 – Voluntary Judging Team

Judges must have more experience. System
median will be worked more objective.

Maximum nunber of Judges for one category on competition is 15.

• Except Judges nominate by WRRC. 
• There can be also a additional voluntary judges on competition.

(Only persons with WRRC licence,)
• WRRC will not pay any expenses of additional judges on 

commpetition.
• Organizer will not pay any expenses of additional judges on 

commpetition. (exception daily meal)
• After official nomination of judges countries by WRRC, national

federation can nominate their voluntary judges till the deadline
of announcement.

• System must be prepared for 15 judges.
• Each category can judge only one person per country. 

(On the competition can be maximum 2 person per one
country)
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MOTION 2 - Median + Self control of judges
Median - To calculate the Median by French system.

1.  How to educate and control judges?

2. Offer 
Self control system may be the best. 

At the place, 

In the time

In the original atmosphere

3. Arguments
Judge can have a good ranking of competitors, but totaly out of range of

points compared with other judges from the team. At this time the median will

automatically decrease his points. 

He can control itself, if he knows the objective marks.
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MOTION 2 - Median + Self control of judges

4. Solutions

After each round, we usually wait for results of dancers. 

(But we can see only total sum of all criterias and median calculation together)

= But Judges have a small free time there.

At this time, when all judges already sent their marks, they can see on their tablets

final median of each criteria individually (side by side) with their marks. 
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After the round can be displayd marks of judge
and median results in all criterias.



RADA ODDÍLŮ 2020
NÁVRHY WRRC

MOTION 3 – SAVE THE FOOTWORK

1. Save the footwork (PM 29.11.2019)
(159) Presidium will present a cancellation of footwork as a Motion on GM and 

hopes that the delegates will confirm this change. If approved the decision will be 

valid already for 2020. 

2. Offer 
Rock and roll and roll footwork is a part of Main Class Final

3. Arguments
It is not possible to present safely all dance requiments if couples respect SAFETY 

ACROBATICS. Only in a FW we can see couple TOP presentation.

• difficult dance elements, turns

• presentation of story, 

• dynamics, speed of music

• costumes, etc.

ROCK AND ROLL is under the DANCE - SPORT Federation, not FIG. 

We need a quality dance part.
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MOTION 3 – SAVE THE FOOTWORK

4. Solutions
We want to vote uniformly for Footworks on GM 2020.
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MOTION 4 - Age Groups

1. For start training of acros we need younger (lighter) partners

2. Offer 
Reduce the age limit in each category (one year less)

3. Arguments
To start more difficult acrobatics early = it is easier with younger girl.
We need younger girls (13 years max) to learn spatial orientation in category MCCS. 
They will have easier transition into MCFS. 

4. Solutions – immidiately from 2020
Now (Age limit) New (Age limit)   

Children 8   - 11 8  - 11
Juveniles 10 - 14 9   - 14
Junior 12 - 17 11 - 17
MC CS min. 14 min.13

MC FS no change

Maximum allowed age difference
in Junior category between partners is 4 years. 
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MOTION 5 – Video control on competition

1. Not any official video control on competition

2. Offer 
In case of red cards, protests, unclear situations there is a possibility to have a video 

record of performances. 

3. Arguments
Possible to do correct decissions. 

Possible to have a good educational material.

Possibility to have a review for payment (50€)

4. Solutions
Instal on the competition the notebook with a camera. Czech RR Federation

already started with this project last year. 

CNRRF can participate on this WRRC project

Prepare
Ruls, Responsibility, practice
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MOTION 6 – Simplification of rules

1. Too much rules, too much places with extra specify rules places

2. Offer 
To write some document with general specification for each category. (MCCS = 

Everything in contact is allowed, not any Trasverve rotation without contact…)

3. Arguments
Only one table on a different page 27 SL Owerwiev is publishes. Not all dancers to 

understand this informations. 
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MOTION 6 – Simplification of rules
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MOTION 6 – Simplification of rules

4. Solutions
It is possible to do all rules revision and write it more clear with interactive navigation.
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MOTION 7 – WRRC Calendar
1. Difficult orientation in the WRRC calendar

2. The inteactive table of contests is faster and clearer 
than many different words in a mix. Between all
the events

3. Arguments
Possible to display only categories which dancers like to see.

4. Solutions
Fill in all competition info one database and implement clear character for each

type of competition

BAD Example GOOD Example
https://wrrc.dance/competitions/calendar/ http://www.rokenrol.cz/kalendar

https://wrrc.dance/competitions/calendar/
http://www.rokenrol.cz/kalendar
http://www.rokenrol.cz/kalendar
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MOTION 8 – Final World Cup – TOP 4 presentation of RR

1. Possible to present RR in the best option

2. Change the competition system from KO in semi-finals
and finals for individual presentation of couples.

3. Arguments
RR couples prepared their programme for final music, included motiv, effects to music, 

timing.
BW couples wants to introduce the public into their feeling and interpreted the

choreography. There is not so much time to understand their performance well, 
because we compare two couples and two different feeling at the same time.

There is not possible to present all aspect of our sport if couples compete with KO system
until someone wins .

4. Solutions
TOP 4 couples will perform their programe one by one like in a 1-st round.

Only BW Fast and only 6 Acrobatics programe.
A) One by one
B) Half / Half / Half / Hallf
C) KO


