
RO – 26. 1. 2014 

 

Přítomni:  

V. Batista, V. Prokop, Š. Slámová, R. Kolb 

J. Gjurová, P. Paul, M. Kočová 

Hosté: V. Gjurov, K. Kolbová, P. Hromasová 

 

Soutěžní řád: 

Omezení délky sestav DFJ / DFS 

5. 9. 1. 1.   

Délka sestavy v předkolech včetně semifinále 1:30 – 1:45 (čas se měří od začátku do konce hudby) 

5. 9. 1. 2.  

Délka sestavy ve finále 2:45 – 3:00 (čas se měří od začátku do konce hudby) 

 5. 9. 1. 4.  

Taneční styl: Celá formace musí předvést v předkolech minimálně 6 základních kroků, ve finále 

minimálně 10 základních kroků (Přešlap + kop + kop). 

 

S platností od 1. 4. 2014, pokud toto schválí 7. – 9. VH WRRC v Krakově v Polsku. V případě schválení 

jiných pravidel na VH WRRC, ČSAR převezme automaticky nově schválená pravidla.  
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Kategorie A a B – délky sestav:  

Změny v kategorii B a A (délky a počty akrobatických figur) budou schvalovány na VH ČSAR dle 

rozhodnutí VH WRRC (z důvodu nejasné situace ve WRRC). 

 

 

Kategorie žáci a junioři: 

Vloženy body:  

5. 3. 3. Pár musí předvést minimálně 6 základních kroků (přešlap + kop + kop). 

5. 4. 3. Pár musí předvést minimálně 6 základních kroků (přešlap + kop + kop). 

Platnost: od 27. 1. 2014 
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Nová kategorie „Malé dívčí formace děti“ MDFD 

2. 2. 1. 4. - Kategorie Malé dívčí formace – děti – věkové omezení: 0 – 11 let. V roce soutěže, 

kterákoliv tanečnice nesmí mít 12 a více let. Dvě dívky nemusí splňovat věkový limit.  

5. 9. 6. Malé dívčí formace děti 

5. 9. 6. 1. Tempo: 47 – 49 T/min 

5. 9. 6. 2. V sestavě jsou povoleny max. 4 akrobatické figury v kontaktu s parketem, závěrečná s póza 

není omezena.  

5. 9. 6. 3. Délka sestavy: 1:00 – 1:45 

5. 9. 6. 4. Taneční styl: Celá formace musí převést minimálně 4 základní kroky 
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Doplnění „DFD“ 

5. 9. 2. 2. Délka sestavy: 1:30 – 1:45, vyjma MDFD  

5. 9. 2. 3. Formace musí v sestavě předvést minimálně 6 základních kroků, vyjma MDFD 

5. 9. 3. 3. Délka sestavy: 2:00 – 3:00  
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Soutěžní průkazy 

9. 1. Každý tanečník smí mít pouze jeden platný soutěžní průkaz, který odevzdá vždy při prezenci před 

začátkem soutěže. Současně se musí prokázat dokladem o zaplacení členských příspěvků na příslušný 

rok (známkou). Výjimku tvoří soutěžící, kteří současně soutěží v párové kategorii i ve formaci na jedné 

soutěži. Pro soutěž ve formaci se prokáže duplicitním průkazem vydaným ČSAR, ve které bude mít 

potvrzené zaplacení členských příspěvků a zdravotního potvrzení. Potvrzení zajistí oprávněná osoba 

ČSAR.  
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Hodnocení 

16. 4. Porotci přidělí bodové hodnocení. Toto hodnocení se u každého z porotců vynásobí se dvěma. 

Nejvyšší a nejnižší původní známka u každého páru se odečte. Ze součtu všech bodů sestavuje 

průběžné a výsledné pořadí. Při rovnosti bodů rozhodne skating systémem.   
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