
Zápis z Valné hromady WRRC 2018, Moskva 

 

1. WRRC bude pro následující období podpořeno novým sponzorem  

Částka v rámci této spolupráce je 100.000€ 

 

2. WRRC změnilo následující pravidla pro kategorii Juveniles     /platnost od 1.1.2019/ 

Kategorie bude rozdělena na: Juveniles 1, Juveniles 2 

Juveniles 1 8-10 let 

Juveniles 2 10-14 let 

(Pozn: S věkovým složení páru 9 a 11 let nelze soutěžit ani v jedné z těchto kategorií) 

 

3. WRRC změnilo následující pravidla pro kategorii - Párové formace junior   

            /platnost od 1.1.2019/ 

Věkové omezení    11 - 17 let   

Omezení akrobacie povolena akrobacie splňující SL 3 

 

4. WRRC změnilo následující pravidla pro kategorii - Dívčí formace    /platnost od 1.1.2019/ 

Délka dlouhé sestavy  2:15-2:30min 

Dívčí formace budou tančit tuto sestavu v semifinále a finále soutěže. 

  Není plánována žádná redukce počtu základních kroků (zůstává 10) vzhledem ke zkrácení  

  délky sestavy. 

 

5. Přejmenovány byly následující následujících kategorií. Považovány budou jako jako jednotlivé 

disciplíny kategorie A. 

Kategorie B => Main Class Contact Style 

Kategorie A => Main Class Free Style 

 

6. Změny a novinky v pravidlech WRRC 

Termín 31. Říjen je datum publikování posledních změn v pravidlech na webu WRRC pro 

následující rok. 

         Schváleno 

 

7. Nasazené páry kat: Žáci, Junioři, Kat. B  

Na světových pohárech, kde se účastní více jak ¼ finále soutěžících, budou nasazeny 

následující počty párů podle World ranking listu WRRC do kol: 

6 párů bude nasazeno, z toho první 3 páry do čtvrtfinále a druhé 3 páry do druhého kola 

soutěže        Schváleno 

 

8. Junior Acro category nenyla schválena 

Podobně jako v kategorii A je contact a free style, může existovat v kategorii Junior „Junior“ 

and „Junior acro“.  Omezení kat.B - kontakt.  27 Proti – Neschváleno, zamítnuto 

 

9. World a Continental Championship  

Uzávěrka World ranking listsu na World a Continental CHampionship musí být 3 měsíce před 

závodem.        Neschváleno 

 

 

 



10. Penalizace WRRC Officials 

Během soutěže by měla být vytvořena zóna pro porotce, sčitatele atp, kde by se mohli 

pohybovat. V praxi to však ne vždy může pořadatel zajistit. (Je to však odpovědnost officials, 

nikoliv pořadatelů - chovat se podle etických pravidel)    Postih Officials je možný. 

 

11. Zobrazování aktuálních rozlosování 

Ukazovat během soutěže vždy rozlosování na projekci pro další kolo.    Neschváleno 

 

12. Zobrazování výsledků hodnocení porotců na internetu  

Po soutěži by měly být zveřejněny všechny známky porotců. WRRC předpokládá toto  

podpořit, avšak pouze anonymně, bez jména porotce. Případné dotazy na jednotlivé hodnoty 

porotců můžou být směřovány na komisi rozhodčích.  

Hlasování o zveřejnění včetně jmen.          Neschváleno 

 

13. Dress code 

Stává se, že ne vždy jsou stejná kritéria pro dress code. Obvykle na zádech (juniorských 

kategorií). Vše je však definováno v dokumentu Dress Code.      Neschváleny žádné změny 

 

14. Volby WRRC 

 

  President  Miriam Kerpan Izak  (SLO)   

 Vice President Communication Bartlomiej Kobylanski  (POL) 

 Vice President Expansion Marina Kalacheva  (RUS) 

 Vice President Education Katalin Kis (HUN) 

 Vice President Legal Affairs Patrice De La Torre (FRA) 

 Finance Director Marina Eskolin (FIN) 

 Sports Director Denis Lilih (CRO) 

 

15. WRRC Auditors 

 Grittley Wolein and Daniel Fulog 

 

16. Honnorary 

Manfred Moha byl odsouhlasen  jako honnorary president za 32 let ve funkci výboru WRRC. 

 

 

Místo a datum Moskva, 11.3.2018 

Zápis vypracoval  Jiří Hais 


