Informace pro oddíly ČSAR 2020 - 06
V Praze, dne 26. 9 .2020
Vážení vedoucí oddílů,
zasíláme Vám aktuální informace k aktuálnímu vývoji situace v ČSAR.
1. Grantové projekty
1.1. Program můj klub 2021
1.2. Grantový projekt MHMP 2020 / 2021
1.3. Talentovaná mládež 2021
2. Soutěžní sezóna 2020
2.1. Soutěže ČSAR
2.2. Soutěže WRRC On-line
3. Vrabčák
4. Jednání VV a RO ČSAR
5. Oblečení REPRE ČSAR
1. Grantové projekty
1.1 Program můj klub 2021
 Národní sportovní agentura (NSA) již vypsala dotační program Můj klub pro financování klubů
a TJ v roce 2021.
 Termín podávání žádostí je od 15.10. do 9. 11. 2020
odkaz:
https://www.agenturasport.cz/nsa-zverejnila-vyzvu-muj-klub-2021-2/
 Sportovní oddíly ČSAR se mohou účastnit programu MŠMT Můj klub. VV doporučuje oddílům
tuto žádost vyplnit a podat. Oproti předešlým ročníkům tohoto programu se odlišuje dělení
věkových kategorií sportovců v rámci projektu. Žádosti jsou vázány na doplnění dat do
rejstříku sportovců. Lze očekávat následné křížové kontroly MŠMT se seznamy svazů a
jednotlivých oddílů. Proto doporučujeme zaslat aktuální seznamy členů uvedených v projektu
(soubor csv) i na ČSAR.

1.2 Grantový projekt MHMP 2020 / 2021
 ČSAR je i v období 2020/2021 úspěšným žadatelem v programu MHMP pro podporu rozvoj
akrobatického rock and rollu.
 Získaná dotace 400.000,-Kč byla rozdělena mezi pražské oddíly, které se žádosti účastnily.
 Po podpisech smluv byly veškeré finanční prostředky v souladu s projektem na oddílové účty
rozeslány.

1.3


Talentovaná mládež 2021
ČSAR se podílel na přípravě podkladů - dotazníků pro NSA pro budoucí projekty Talentované
mládeže. Metodika byla doposud zpracovávána prostřednictvím MŠMT.
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2. Soutěžní sezóna 2020

2.1 Soutěže ČSAR




12.9.2020 proběhla Cena TŠ Twist Říčany.
ČSAR zde provedl kontrolu registrací. Zjištěno bylo 7 nedostatků. VV apeluje na povinnost
vedoucích oddílů, aby dodržovaly soutěžní řád a registrační pokyny. Obdržené registrační
známky lze použít pouze pro tanečníky, kteří si je zakoupili. Tanečníci ČSAR, účastnící se
soutěží, jsou povinni zakoupenou známku vylepit ve svém soutěžním průkazu. K soutěži
mohou oddíly ČSAR přihlásit pouze tanečníky, kteří jsou řádně registrováni v ČSAR a tím
pádem jsou i pojištěni. Jakákoliv manipulace se známkami a členstvím v ČSAR není přípustná.
Soutěže, vypsané v kalendáři www.rokenrol.cz jsou v tuto chvíli plánovány a ČSAR s nimi
počítá. Je možnost, že hygienická opatření pro konání vnitřních sportovních akcí vydaná
ministerstvem zdravotnictví se zpřísní a uspořádání soutěží znemožní.

2.2 Soutěže WRRC On-line 2020




Registraci tanečníků pro soutěže WRRC - je nutno nejpozději provést
do 29.9.2020
platí pro soutěž dne 24.10.2020
do 10.10.2020
platí pro soutěž dne 7 a 8.11.2020
Pro zaregistrování do systému WRRC pro on-line soutěže je nutno splnit obvyklé registrační
podmínky.
- Nahlášení účastníků na ČSAR
mailem na:
jiri.hais@gmail.com
- Uhrazení registračního poplatku ČSAR (500,-Kč - známka) + poplatku WRRC (800,-Kč)
- Zaslání scanu antidopingového formuláře a pasu (neplatí pro členy, kteří již dříve účastnili
soutěží WRRC)
- Uvést pár/formaci a kategorii, ve které je plánován start
- U formací zaslat hudbu (krátkou i dlouhou) mailem na:
jiri.hais@gmail.com
- U kategorií B a A zadat do systému WRRC akrobatické figury, které budou následně
prováděny.
- V případě startu v nové kategorii VV zrušil předchozí povinnost startu na domácí soutěži
ČSAR. Vedoucí oddílů zašle na VV žádost o povolení ke startu, nejpozději do termínu
v totožným s datem stanoveným k registraci tanečníků k příslušné soutěži - viz výše.
V případě zjištění nesplnění požadavků pro danou kategorii může VV na základě pořízeného
videa rozhodnout o finálním zamítnutí startu.
Realizace natáčení
- Tanečníci mohou natočit videa sestav dle pravidel ve vlastní režii
- ČSAR zvažuje možnost nabídky natočení sestav na společném REPRE tréninku. O této
možnosti bude ČSAR oddíly informovat.
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Kalendář On-line soutěží WRRC

Datum
konání
24.10.2020
7.11.2020
8.11.2020
21.11.2020
22.11.2020
5.12.2020
6.12.2020
19.12.2020
20.12.2020


a)

b)

c)

Soutěžní kategorie

Uzávěrka
ČSAR

Žáci, Junioři, Kat. B
Děti, Couple Dance Show, Kat. A
Dívčí formace junior
Děti, Žáci, Junioři, Kat. B
Formace Ladies
Děti, Žáci, Couple Dance Show, Kat. A
Dívčí formace junior
Junioři, Couple Dance Show, Kat. B, Kat. A
Formace Ladies

29.9.2020
8.10.2020
8.10.2020
22.10.2020
22.10.2020
5.11.2020
5.11.2020
19.11.2020
19.11.2020

Otevření
přihlášek
(natáčení)
8.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
5.11.2020
6.11.2020
19.11.2020
20.11.2020
3.12.2020
4.12.2020

Uzávěrka
přihlášek
(natáčení)
14.10.2020
28.10.2020
29.10.2020
11.11.2020
12.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
9.12.2020
10.12.2020

Pravidla On-line soutěží WRRC

V každé kategorii se uskuteční dvě soutěžní kola:
- Předkola (kvalifikace)
- Finále (7 párů nebo formací)
- Každou kategorii hodnotí max. 8 porotců.
- Přihlašování bude probíhat přes systém WRRC.
- Každý pár/formace obdrží soutěžní kód a ten na začátku videa (5 sec před začátkem tance)
ukáže napsaný na papíře.
- Na nahrání videa do systému WRRC je 6 dní (Od otevření do uzávěrky přihlášek - viz tabulka)
- U formací smí být uveden pouze název choreografie.
- Videa musí být nahrána zepředu, horizontálně, ve formátu mp4 - rozlišení 1920x1080 Full
HD např. ze stativu (ruční videa nebudou akceptována). Všechny pohyby (ruce, nohy, skoky,
akrobacie) by měly být plně viditelné - Nutno zvolit vhodnou vzdálenost od tanečníků
s ohledem na to, aby záznam nebyl příliš z dálky.
- Je zakázáno používat světelné efekty, zvuky a fandění.
- Na pozadí nesmí být žádné bannery svazu nebo oddílu, žádná zrcadla, pouze pozadí haly.
- Do oblasti nahrávání nesmí vstupovat nikdo jiný než vystupující tanečníci.
- Nejsou povoleny žádné další úpravy videa, video a zvukové filtry.
- Žádné video s úpravami nebude přijato.
- Platí soutěžní pravidla i Dress Code WRRC.
Páry kategorie Děti, Žáci, Junioři a Couple Dance Show nahrají pouze jedno video.
Předkola:
Videa se budou přehrávat v náhodném pořadí, hodnotí se zjednodušeným
systémem.
Finále:
7 nejlepších párů, videa se budou přehrávat v náhodném pořadí, hodnotí
se všechna kritéria.
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d)

Páry kategorie B a kategorie A nahrají pěti-prvkovou a šesti-prvkovou sestavu.
Předkola:
Videa se budou přehrávat v náhodném pořadí, pěti-prvková sestava
Finále:
7 nejlepších párů, videa se budou přehrávat v náhodném pořadí,
šesti-prvková sestava

e)

Páry kategorie Boogie Woogie nahrají jedno video, pouze Fast
Předkola:
Videa se budou přehrávat v náhodném pořadí, hodnotí se zjednodušeným
systémem.
Finále:
7 nejlepších párů, videa se budou přehrávat v náhodném pořadí, hodnotí
se všechna kritéria.

f)

Formace nahrají 2 videa, krátkou a dlouhou sestavu
Předkola:
Videa se budou přehrávat v náhodném pořadí, krátká sestava
Finále:
7 nejlepších formací, videa se budou přehrávat v náhodném pořadí,
dlouhá sestava

3. Soutěžní kategorie - Vrabčák
 Pravidla soutěžní kategorie „Vrabčák“ byla sepsána a schválena valnou hromadou ČSAR
a zveřejněny jsou jako součást soutěžního řádu - Strana 32, bod 43.3.7
Odkaz:
http://www.rokenrol.cz/store/document/files/1990-dokument-06-soutezni-rad-2020.pdf
Sestaveny byly dvě soutěžní sestavy. Liší se obtížností a určeny jsou pro tanečníky do 11ti let
(lehčí verze) a od 11ti let (náročnější verze).
 Zveřejněny budou na youtube kanále a rovněž na facebooku ČSAR.
 Soutěžní kategorie „Vrabčák“ je plánována na 12.12.2020 v rámci soutěže Vlaštovka

4. Jednání VV a RO ČSAR
 Plánovaná schůze VV je 30.9.2020 od 9:00 hod na Senovážném náměstí 5, Praha 1
 Plánovaná schůze RO je 11.10.2020 na Senovážném náměstí 5, Praha 1
Obě jednání se uskuteční pouze v případě, že toto budou dovolovat aktuální hygienická
opatření.

5. Oblečení REPRE ČSAR
 VV ČSAR poptává návrhy oblečení ČSAR
 Osloveni byli tři koordinátoři návrhů - Vilibald Prokop, Kateřina Kolbová, Gabriela Haisová
 Poptán byl návrh:
legín, trička, bundy, polokošile, kraťasů, gymnastického dresu, kalhot
 Po obdržení návrhů ČSAR vybere nejvhodnější.

Za výbor ČSAR
Jiří Hais - předseda svazu

4/4

Informace pro oddíly ČSAR 2020 - 06

5/4

