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Zápis
zasedání Rady oddílů ČSAR
Praha:

Neděle 13.2.2005, 13:00h

1. Hodnocení akrobacie kategorie A a B
 Rada oddílů schvaluje dočasnou zkušební platnost tabulky hodnocení
obtížnosti akrobatických figur do 30.6.2005
2. Rada oddílů ukládá skupině trenérů dopracovat tabulku hodnocení obtížnosti
akrobatických figur a předložit ji RO ke schválení nejpozději do 1.9.2005.
Informaci o průběhu přednést na VH ČSAR 2005.
3. Páry kategorie B i A mají povinnost písemně odevzdat odbornému dozoru soutěže
při prezenci seznam akrobatických figur v pořadí ve kterém je
budou
v jednotlivých sestavách provádět
4. Ukládá VV:
 Zajistit na soutěže ČSAR (vzhledem k novým podmínkám) dva Odborné dozory
(Jeden jako technický porotce, může být nominován např. z řady sčitatelů)
5. Rada oddílů ukládá všem porotcům, včetně zahraničních, hodnotit akrobacii podle
dočasné tabulky.
6. Rada oddílů jednomyslně zamítla návrh J.Bartíka na zařazení jednoduchého salta
jako akrobatickou figuru povolenou v kategorii B.
7. Rada oddílů schválila následující změny v soutěžních pravidlech
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

V kategorii Junioři se smí provádět 4 akrobatické prvky. Z toho dva musí
být jednoduché a dva mohou být kombinací z libovolného počtu figur
Zavedeno bylo pohyblivé (klouzavé) držení. Pár smí tzv. sklouznout
z jednoho druhu držení do druhého, avšak bez ztráty kontaktu. Lze využít
v kombinacích, popř. v odhozech z figur.
V kategorii C byla zavedena 11.figura „PANTER“ – Přeskok partnerky přes
partnera. Výchozí postavení: Partnerka roznožmo zády k partnerovi.
Provedení: Držení dlaň v dlani po celou dobu figury s obratem partnera.
V kategorii A: V kvalifikační sestavě, výskokové figury (včetně Bettarini)
musí být prováděny bokem k porotě
Pár kategorie A musí mít v akrobatické sestavě zařazenu točenou
figuru(velké
motání,
hladkou
šálu
popř.
přetáčenou
šálu).
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V kategorii Děti, Žáci, B – taneční a A-taneční je u gymnastických prvků
v kontaktu s parketem zákaz rotace o více než 180 stupňů. (nesmí se
např. přemet stranou, přemet vpřed, přemet vzad, flik, kotoul apod.)

8. Diskvalifikace:
 Pár či formace je diskvalifikován:
8.1. Na základě rozhodnutí OD
8.2. Označí-li diskvalifikaci nadpoloviční většina porotců hodnotících danou
kategorii na svých porotcovských listech.
 V případě podání oprávněného protestu může být diskvalifikace OD zrušena.
9.

Pravidla pro Dívčí formace ČSAR a WRRC:
9.1. Délka sestavy: min. 2min. 30sec. – 3min. 30sec. (Čas se měří od
začátku do konce hudby)
9.2. Tempo skladby není omezeno, může se během sestavy měnit.
9.3. Taneční styl: Formace by za účelem získání maximálního počtu bodů
měla předvést minimálně 10 základních kroků.
9.4. Omezení akrobatických figur: Nesmí se provádět žádné akrobatické
figury.
9.5. Závěrečná póza: Není omezena

10. Rozdělení dívčích formací
10.1.Kategorie Formace dívky – Junior
10.1.1 Věkové omezení: Věkové omezení 8 - 17 let. V roce soutěže,
kterákoliv tanečnice musí mít minimálně 8 let a zároveň nesmí
mít 18 a více let.
10.1.2 Počet tanečnic: Formace se skládá min. z 8 dívek, max.
z 12 dívek.
10.2.Kategorie Formace dívky – Senior
10.2.1 Věkové omezení: V roce soutěže musí mít všechny tanečnice
15 a více let.
10.2.2 Počet tanečnic: Formace se skládá min. z 8 dívek, max.
z 16 dívek.
11. Dvě dívky nemusí splňovat daný věkový limit, v takovém případě ale
formace nezískává v soutěži nominační body.
12. Ve formaci mohou tancovat i partnerky z již zaregistrovaných individuálních
párů ČSAR.
13. Není možno startovat za více formací současně
Zápis vypracovala:
Termín dalšího zasedání:
Zasedání Rady oddílů ČSAR

Eva Pačesová
červen 2005, Praha - Strahov
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