
Generalmeeting 2004 – VALNÁ HROMADA WRRC 2004 
Budapešť 12.3.2004 – 14.3.2004 

 
 
 Přítomni za ČSAR: Tomáš Novosad - Předseda 
   Jiří Hais – Technický ředitel 
 Host: Richard Becke 
   
 
 Zápis: 
 

1. Pokuty za neúčast na soutěži – návrh neschválen: 
  
  Pokud se neomluvený (max. 24hod před soutěží), přihlášený pár nezaprezentuje, zaplatí zástupce  
  svazu na místě pokutu 20€, jinak se páry tohoto svazu nesmí soutěže zúčastnit. 
 

2. Pravidla pro Dívčí formace junior i senior: 
 
   Nové úpravy: Délka tance (nikoliv vstup a odchod z parketu): 2´30 – 3´30 
   Počet tanečnic:  DF junior 8 až 12 dívek 
   DF senior  8 až 16 dívek 
  Akrobatické figury:  zakázány, stejné omezení jako u kat. žáci 
 

3. Zrušení následujícího omezení 
 
  Od roku 2004 jsou povoleny u partnerek tanga. V případě že dres bude nevhodný, bude pár automaticky  
  penalizován srážkou -3 body. 
 

4. Pro WRRC platí stejná antidopingová pravidla, jako pro IDSF. 
 

5. U kategorií DFJ, DFS, žáci a sestav B-taneční a A-taneční. Rotace o více než 180˚ nejsou povoleny 
(platí např. pro hvězdu a jí podobné prvky, které by mohl jeden z partnerů předvést samostatně) 
 

6. Při účasti méně než 29 párů bude na soutěžích WRRC 6 párů nasazeno přímo do semifinále. 
 

7. Povinná sestava kategorie A 
Všechny akrobatické prvky musí být provedeny bokem (partnera) k porotě. 
 

8. Na konci každého kalendářního roku bude vyhlášen WORLD CUP CHAMPION dle závěrečného 
rankingu WRRC. 
 

9. Registr finálových skladeb 
Od 1.9.2004 by měla být každá finálová skladba zaslána ve formátu MP3, CD, nebo minidisku  
na WRRC, kde bude schválena (popř. neschválena) jako rokenrolová hudba. Do 7-mi dnů bude pár 
vyrozuměn komisí, zda tuto hudbu (které přidělí licenční číslo) smí použít. Jinak se vystavuje nebezpečí, 
že mu bude přidělena ve finále srážka -3body za „nerokenrolový“ rytmus. 
 

10. Rozlosování akrobatických figur 
 

Oberwart 29.5.2004  Bratislava 9.10.2004  Lyon 4.12.2004 
1. Velké motání  1. Hladká šála  1. Velké motání 
2. Bettarini vpřed  2. Bettarini vpřed  2. Bettarini vpřed 
3. Sbalené salto vzad  3. Toporné salto vzad  3. Toporné salto vzad 
4. Ital  4. Ital  4. Ital 
        
Winterthur 5.6.2004  Karlsruhe     
1. Přetáčená šála  1. Velké motání    
2. Bettarini vpřed  2. Bettarini vpřed    
3. Toporné salto vzad  3. Sbalené salto vzad    
4. Ital  4. Ital    

 
 Zápis vypracoval: Jiří Hais 
 V Praze dne: 18.3.2004 


