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1. Účast na soutěžích WRRC 
 

1.1. Za Český svaz akrobatického rock and rollu (dále jen ČSAR) se mohou  
  nominovat na soutěž WRRC pouze ty páry (formace), které splňují  
  následující požadavky: 

 
1.1.1. Jsou řádnými členy ČSAR 
1.1.2. Mají u ČSAR plnou registraci  
1.1.3. Mají splněnou registraci u WRRC 
1.1.4. Mají vyplněný, podepsaný a odevzdaný antidopingový formulář 
1.1.5. Splňují-li věkový limit pro danou kategorii podle WRRC pravidel 
1.1.6. Nominují-li se systémem ČSAR na příslušnou soutěž 
1.1.7. Není-li proti jejím tanečníkům vysloven zákaz startu v této  
   soutěži, nebo nerozhodne-li Výbor ČSAR jinak. 

 
2. Registrace WRRC  
 

2.1. Žádost o registraci u WRRC podává tanečník prostřednictvím svého  
  mateřského oddílu. Vedoucí oddílu tuto žádost předá na sekretariát  
  ČSAR. 

2.2. V žádosti musí být uvedeno, v jaké kategorii bude tanečník v daném  
  roce soutěžit, jméno partnera, popř. název formace.  

2.3. Vedoucí oddílu je pak odpovědný za uhrazení poplatku (za registraci  
  u WRRC) příslušného tanečníka do pokladny ČSAR. 

2.4. Žádost musí být podána nejpozději jeden měsíc před plánovanou  
  uzávěrkou na danou soutěž WRRC - viz kalendář WRRC. 

2.5. Registrace platí pouze v jednom kalendářním roce. Pro registraci  
  v dalším kalendářním roce je nutno žádat znovu, buďto současně  
  s  celoplošnou registrací členů ČSAR, nebo individuálně. 
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3. Poplatky 
 

3.1. Poplatky ČSAR jsou dány finančním řádem 
 

3.1.1. Aktuální výše poplatků potřebné k výjezdu na soutěž WRRC  
   u jednoho tanečníka v roce 2019 jsou: 

Plná registrace ČSAR 500,-Kč  
 

3.1.2. Aktuální výše poplatků potřebné k výjezdu na soutěž WRRC  
   u jednoho trenéra v roce 2019 jsou: 

Plná registrace ČSAR 500,-Kč  
 

 
3.2. Poplatky WRRC jsou  
 

3.2.1. Registrace tanečníka u WRRC  600,-Kč 
 

 
4. Antidopingový formulář 
 

4.1. Každý účastník (tanečník i trenér) musí mít vyplněny a podepsány  
  (V případě tanečníků do 18-ti let podpisem jeho zákonného zástupce)  
  všechny části antidopingového formuláře. 

4.2. Antidopingový formulář musí být doručen na sekretariát ČSAR  
  současně s žádostí o registraci u WRRC. 

4.3. Naskenovaný formulář se doručuje na sekretariát svazu mailem, ve  
  formátu pdf, ne větší než 500kB. 

4.4. Antidopingový formulář lze do systému WRRC nahrát pouze společně  
  s dokladem totožnosti - Cestovním pasem 

 
5. Doklad totožnosti - Cestovní pas 
 

5.1. Naskenovaný pas se doručuje na sekretariát svazu mailem, ve  
  formátu pdf, ne větší než 500kB. 

5.2. Cestovní pas lze do systému WRRC nahrát pouze společně  
  s antidopingovým formulářem. 

 
 
6. Přihlášení soutěžících 
 

6.1. Mateřský oddíl zašle přihlášku svých tanečníků na soutěž WRRC  
  na sekretariát ČSAR mailem a zároveň provede přihlášení na webovém  
  portálu ČSAR. 

6.2. V případě, že přihlášení neproběhne dle bodu 6.1, nebude přihlášení  
  realizováno. 

6.3. Splňuje-li pár, popř. formace, všechna kritéria, viz bod 1, těchto pokynů,  
  bude přihlášen na soutěž. 

6.4. Přihlášení tanečníků na soutěž WRRC provádí ČSAR 
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6.5. Pokud se pár, nebo formace nebude moci po přihlášení této soutěže  
  zúčastnit, je povinen toto prostřednictvím svého oddílu na ČSAR  
  neprodleně oznámit. ČSAR provede odhlášení na WRRC. 

6.6. V případě neomluvené neúčasti na soutěži postupuje ČSAR podle  
  sankcí v soutěžním, popř. disciplinárním řádu. 

 
 
7. Přihlášení trenérů a doprovodu 
 

7.1. Mateřský oddíl zašle přihlášku svých trenérů na soutěž WRRC  
  na sekretariát ČSAR současně s přihláškou párů, resp. formací.  

7.2. Splňuje-li trenér, všechna kritéria, viz bod 1.1.1 až 1.1.4 těchto pokynů   
  (a není-li proti jejím němu vysloven zákaz činnosti, nebo nerozhodne-li  
  Výbor ČSAR jinak), bude přihlášen na soutěž. 

7.3. Volný vstup na soutěž mají za každou kategorii 2 trenéři, kteří mají  
  zároveň možnost vstupu do prostor pro soutěžící. Tyto trenéry  
  určí za seznamu přihlášených trenérů ČSAR. 

 
 

8. Pojištění na soutěže WRRC 
 

8.1. ČSAR pojistí všechny soutěžící, náhradníky i trenéry a funkcionáře,  
  které na soutěž vysílá. 

8.2. Pro soutěžící a náhradníky sjedná typ sportovního pojištění, pro  
  ostatní pouze cestovní pojištění. 

 
 

9. Doprava a ubytování 
 

9.1. Není-li stanoveno na příslušnou soutěž ze strany ČSAR jinak, dopravu   
  si zajišťuje každý oddíl individuálně. 

9.2. Je-li pořadatelem organizováno ubytování, ČSAR o tomto bude  
  zájemce informovat.  

9.3. Nebudou-li z rezervace ubytování plynout žádné finanční závazky vůči  
  svazu, ČSAR rezervaci ubytování provede. 

9.4. Bude-li potřeba hradit zálohu na ubytování, popř. předem oznámené  
  případné storno, nebo garance platební kartou, provádí rezervaci  
  ubytování oddíly individuálně. 

 
 

10. Příspěvky na účast a odměny za umístění 
 

10.1. Příspěvky na účast na titulární soutěži jsou dány finančním řádem,  
  popřípadě s ohledem na finanční prostředky ČSAR rozhodnutím  
  VV jinak. 

 
10.1.1. V současné době platí pro kategorii Žáci a Junioři 2000,-Kč  
   na výjezd a pár, pro kategorii A 5000,-Kč na výjezd a pár. 

10.1.2. Příspěvky v ostatních kategoriích jsou dány finanční možností  
   ČSAR, o jejím poskytnutí rozhoduje výbor ČSAR. 
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10.2. Odměny za finálová umístění na titulární soutěži WRRC rozhoduje  

  výbor ČSAR podle níže uvedené tabulky č.1, s přihlédnutím k finančním  
  možnostem svazu. Ostatní kategorie odměňuje podle finančních  
  možností svazu. 

10.3. Příspěvek či odměna je zaslána na příslušného mateřský oddíl. 
 

Tabulka č.1 – Odměny za umístění na titulárních soutěžích WRRC 
   (Částka se vztahuje na celý pár) 
 

 
 
  
 
 
 
11.  Hudba na soutěžích WRRC 
 

11.1. Hudba na soutěžích WRRC  
 

11.1.1. Každá formace hudba pro soutěž WRRC musí být schválena  
   prostřednictvím WRRC a mít své identifikační číslo. 

11.1.2. Hudba musí splňovat pravidla WRRC a oddíl jí zašle nejpozději  
   1 měsíc před uzávěrkou na soutěž mailem, na sekretariát ČSAR 
    ve formátu MP3, ne větší než 7MB spolu s registračním číslem  
   ,formace, či páru a vyplněným formulářem pro danou muziku -  
   Názvy skladeb a jejich interpreti. 

11.1.3. WRRC hudbu buďto schválí, nebo zamítne a vyrozumí  
   ČSAR v prostřednictvím systému WRRC. 

11.1.4. Je-li hudba WRRC schválena, je jí přiděleno registrační číslo  
   a formace ji může na soutěžích WRRC použít. 

11.1.5. Hudba se na soutěži pouští z Discu WRRC, kde je výše  
   uvedeným způsobem již nahrána. 

 
 

 
 
Pokyny vydal: 
Jiří Hais – Předseda ČSAR 
 
 
 
 

V Praze Dne 19. Ledna 2019 
 
 
 
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 
MS / ME "A" 20 000,- 15 000,- 10 000,- 8 000,- 6 000,-  4 000,- 2 000,- 
MSJ / MEJ  18 000,- 13 500,- 9 000,- 7 200,- 5 400,- 3 600,- 1 800,- 
MSŽ / MEŽ 16 000,- 12 000,- 8 000,- 6 400,- 4 800,- 3 200,-  1 600,- 
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