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Zápis z Rady oddílů dne 4.2.2007 
 

Místo: Praha, Klubovna Heřmanka  
 
Přítomni: J. Hais,  V. Gjurov, M. Kočová  
  E. Pačesová F. Večeřa, E. Maturová 
  J. Vincencová, R. Kolb  
 

 
1. Změna platby startovného: 

VV doporučuje RO schválení následujícího návrhu: 
 
Startovné bude vybírat ČSAR a na místě bude pořadateli vyplácet příslušnou částku ve výši  
50% startovného.  

 
Pro: 0 
Proti: 7 
Zdrželo se: 0 
Návrh nebyl přijat. 
 

2. Vyplácení honorářů technickému personálu  
Vyplácení honorářů technickému personálu (porota, OD, sčitatelé) na soutěžích delších než 8  

  hodin. Při soutěži trvající déle než 8 hodin vyjma přestávky mezi odpoledním a večerním  
  programem, vyplatí pořadatel technickému personálu (porota, sčitatelé, OD, časomíra) za  
  každou započatou následující hodinu příplatek k honoráři 150,-Kč/osobu. (Do tohoto času  
  nebude započítáváno náhlé prodloužení soutěže ze strany ČSAR např. z důvodu protestů  
  apod.) 

 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat. Platnost od 1.3.2007. 

 
3. Hodnocení při více párech na parketu 
 

Při porotování více párů současně je možno použít zjednodušeného 14-ti bodového formuláře, 
který rozděluje páry do čtyř základních skupin. V příslušné skupině pak porotce zapíše 
známku pro daný pár. 

 Zjednodušení práce porotcům 
 Možnost detailněji sledovat výkony párů 
 Urychlení soutěže 
 Tento systém určuje pouze pořadí na 29 a dalším místě 

 
  

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat. Platnost od 1.3.2007. 

 
4. Porotci, aktivní tanečníci kat. C, DFS 

Porotci, aktivní tanečníci kategorie C a DFS smí být nominováni do poroty soutěže Vlaštovka. 
 Širší výběr z řad porotců 
 Lepší zaškolení budoucích porotců 
 Zúročení absolvování školení a testů 

 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat. Platnost od 1.3.2007. 
 



Zápis z Rady oddílů ČSAR - 2 - Praha – Holešovice 

 

Praha, 4.2.2007  Zápis vypracoval: Jiří Hais, Eva Pačesová 

 

5. Změna výpočtu bodů pro postup mezi jednotlivými koly na soutěžích ČSAR 
V průběhu domácích soutěží se v hodnocení mezikol u jednotlivých párů / formací vymaže 
vždy nejvyšší a nejnižší bodový zisk porotce, počet křížů však zůstává.  

 větší eliminace nadhodnocení párů jednotlivými porotci 
 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat. Platnost od 1.3.2007. 

 
6. Startovné ve více kategoriích 

Při startu tanečníka/tanečnice ve více kategoriích na jedné soutěži současně, činí částka za  
  startovné ve druhé a třetí kategorii pouze 50%. 

 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat. Platnost od 1.3.2007. 

 
7. Úprava v soutěžním řádu 

V soutěžním řádu je v bodě 18.2. vypuštěn pojem „zabránění pádu“. Použita bude pouze 
formule „pád“, ostatní bude hodnoceno jako malá, popř. velká chyba v kolonce příslušné 
akrobacie. 

 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat. Platnost od 1.3.2007. 
 

8. Povinná sestava v kategorii A 
Povinnou sestavu v kategorii A je možno tančit jako součást finále na vlastní hudbu. 

 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat. Platnost od 1.3.2007. 
 

9. Přestupní řád a pravidla první soutěže kombinace rokenrol x aerobic budou projednány na 
příští RO  
 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
 
Termín dalšího zasedání:  18.3.2007 ve 14,00 hod  
Místo: Klubovna Heřmanka 


