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1. Obecné zásady 

1.1 Nominační řád se vztahuje na soutěžící, kteří se věnují akrobatickému rokenrolu a jsou 
členy Českého svazu akrobatického Rock and Rollu dále jen ČSAR. 

2. Soutěže 

2.1 Nominační řád vymezuje způsob nominace párů a formací na mezinárodní soutěže, které 
jsou pořádané pod hlavičkou WRRC. 

3. Nominace 

3.1 Nominační kritéria jsou shodná pro všechny kategorie, nominace může být upravena podle 
článku 4. 

3.2 Základním kritériem pro nominaci je aktuální pořadí v nominačním žebříčku. 

3.2.1 Nominační žebříček je sestaven ze 3 nejvýhodnějších nominačních zisků za umístění 
v soutěžích za posledních 6 měsíců před uzávěrkou nominace. 

3.2.2 Nominační zisk je tvořen součtem nominačních bodů a bonusu. 

3.2.3 Nominační body mohou získat soutěžící na domácích nominačních soutěžích 
a na mezinárodních  soutěžích pořádaných pod hlavičkou WRRC, ve výši dané 
nominačním řádem ČSAR. 

3.2.4 Bonus získávají soutěžící na poslední pořádané soutěži ČSAR před uzávěrkou 
nominace ve výši 50% ze získaných nominačních bodů na této soutěži. V případě, že 
se soutěžící úspěšně umístí na mezinárodní soutěži pod hlavičkou WRRC po termínu 
poslední soutěže ČSAR, lze v případě, že tyto body jsou výhodnější pro soutěžícího, 
použít tyto body k 50% bonusu. Tanečník může tímto způsobem získat pouze jeden 
bonus. 

3.2.5 Nominační žebříček se vypracovává pro každou nominaci. 

3.3 Počet nominovaných se řídí pravidly WRRC. 

3.4 Ve zcela výjimečných případech na odůvodněnou písemnou žádost páru či trenéra 
rozhoduje o změně nominace výbor ČSAR. 

3.5 V případě, že se nominovaný pár nemůže mezinárodní soutěže zúčastnit, nominují se páry 
v pořadí daném nominačním žebříčkem. 
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3.6 Nominační body vychází z tohoto systému: 

Soutěž MS/ME MČR/Open/Masters Nominační soutěž ČSAR 

   A B 
Umístění Nominační body 

1. 40 25 17 5 
2. 36 20 14 4 
3. 32 17 11 3 
4. 28 14 9 2 
5. 24 12 7 2 
6. 22 11 6 1 
7. 20 10 5 1 
8. 12 9 3 0 
9. 10 8 3 0 

10. 8 7 3 0 
11. 6 6 2 0 
12. 5 5 2 0 
13. 4 4 2 0 
14. 3 3 2 0 

Účast 1 1 1 0 
 

3.7 Body získané na soutěžích WRRC – World Cup, European Cup, atd. se započítávají dle 
následujících kritérií: 

3.7.1 Výsledková listina soutěže bude redukována pouze na páry ČSAR. Za každý poražený 
český pár je zisk 1 nominačního bodu. 

3.7.2 Za každou započatou poraženou desítku párů (tentokrát všech z WRRC) až ke ¼ finále 
je zisk plus 0,5 nominačního bodu: 

• Za umístění ve ¼ finále plus 5 nominačních bodů. 

• Za umístění v semifinále plus 10 nominačních bodů. 

• Za umístění ve finále plus 15 nominačních bodů. 

3.7.3 Celkový zisk nominačních bodů za umístění na World Cupu je dán součtem 
nominačních bodů získaných dle bodu 3.7.1 a 3.7.2. 

4. Nominace formací 

4.1 V případě že se za poslední půlrok neuskuteční nominační soutěž, bude jako základ 
nominace formací sloužit výsledek posledního MČR v této kategorii. 
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5. Závěrečná ustanovení 

5.1 Na výše uvedené soutěže mohou být nominovány pouze páry či tanečníci(e) formací, kteří 
splňují následující podmínky: 

5.1.1 Jsou řádnými členy ČSAR. 

5.1.2 Mají odpovídající kategorii obhájenou. 

5.2 Zjistí-li se dodatečně, že závodník(ce) se zúčastnil(a) soutěže v rozporu s podmínkami 
tohoto nominačního řádu nebo se dopustil prokazatelně přestupku, jenž je v rozporu 
s etikou reprezentace (např. neomluvená neúčast na soutěži, na kterou potvrdil svoji účast), 
vystavuje se postihu dle ustanovení soutěžního řádu, popř. disciplinárního řádu. 

5.3 Tento nominační řád nabývá platnost dnem 19.3.2011. 


