
Informace pro oddíly ČSAR 2020 - 08 

1 / 3 
 

V Praze, dne 8. 10. 2020 

 

Vážení vedoucí oddílů, 

zasíláme Vám aktuální informace k aktuálnímu vývoji situace v ČSAR.  

1. Soutěž WRRC - On-line 

1. Soutěž WRRC - 24.10.2020 - Žáci, Junioři, kategorie B 

1.1. Termíny 

Registrace do systému do   2.10.2020     

Nahrávání do systému probíhá v termínu    8.10.2020 - 14.10.2020 

Zaslání soutěžního videa na ČSAR nejpozději do 13.10.2020  

On-line vysílání soutěže a hodnocení výkonů  24.10.2020  

 

1.2. Registrace a oprávnění startovat 

ČSAR zaregistroval níže uvedené páry, které se nyní mohou soutěže účastnit (řazeno 

abecedně).  

Pokud pár ve své kategorii doposud nesoutěžil (z důvodu COVID - 19), zaslal písemnou 

žádost na VV a tanečníci i sestava splňují veškeré podmínky příslušné kategorie, VV start 

povolí a video do WRRC systému nahraje.  

Kategorie Partner Partnerka Oddíl 

Junioři Jakub Vrabec Lili Bartha KOLB Dance Praha 

Junioři Jan Schlögl Zuzana Karbanová TASK Silueta Praha 

Junioři Jaroslav Maňo Nela Krchová RRC Domino, TJ Sokol Jinonice 

Junioři Marek Křivonoska Žaneta Braná  RnR Club Marko 

Junioři Matěj Ševčík Kateřina Fišerová RRC Domino, TJ Sokol Jinonice 

Junioři Maxim Kolb Vendula Baštová KOLB Dance Praha 

Junioři Ondřej Soukup Tereza Jechová Sokol Pražský 

Junioři Štěpána Lainer Monika Křížová Sokol Pražský 

Kategorie B Jakub Švihlík Johanka Marková KOLB Dance Praha 

Kategorie B Lukáš Sláma Petra Vanišová Sokol Pražský 

Kategorie B Matěj Lukeš Veronika Šemberová TASK Silueta Praha 

Kategorie B Šimon Karas Laura Bystřická Sokol Pražský 

Žáci Adam Solnař Valentýna Rosická Sokol Pražský 

Žáci Filip Borl Rozálie Kvapilová TJ Sokol Říčany a Radošovice 

Žáci Filip Šandera Gabriela Kloudová Elvis Jihlava 

Žáci Jáchym Pán Viktorie Březinová KOLB Dance Praha 

Žáci Kadlec Ondřej Lucie Procházková Elvis Jihlava 

Žáci Šimon Rubin Andrea Horská Sokol Pražský 

 

Modře označeným párům byly potřebné dokumenty 2.10.2020 do systému WRRC nahrány, 

avšak systém je doposud neautorizoval (obvyklá lhůta je max. 3 dny). ČSAR tedy požádal 

WRRC o kontrolu a obdržel odpověď, že vše bude do uzávěrky zpracováno.  

Poplatky WRRC byly u všech uvedených tanečníků z ČSAR uhrazeny do 2.10.2020. 
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1.3. Přihlášení na soutěž 

Pro přihlášení na soutěž je nutno splnit následující požadavky 

U kategorií Žáci a Junioři  nejsou žádné následné požadavky 

U kategorie B   ČSAR  přidělil administraci párů vedoucím jednotlivých oddílů. 

    Vedoucí oddílů zadají do systému akrobatické figury. 

Po splnění požadavků ČSAR přihlásí páry k soutěži. Přihlášené páry je možno vidět zde: 

     https://wrrc.dance/start-list/?turnir=345  

 

1.4. Natáčení soutěžního videa 

- Každý pár/formace obdrží soutěžní kód a ten na začátku videa (5 sec před začátkem tance)  

    ukáže napsaný na papíře. 

- Kód pro soutěž 24.10.2020 je: PARIS  + Číslo hudby na kterou bude tančit 

- Páry kategorie  

Děti, Žáci, Junioři 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. 

Kategorie B nahrají pěti-prvkovou a šesti-prvkovou sestavu. 

Předkola:  Videa se budou přehrávat v náhodném pořadí, pěti-prvková sestav 

Finále:  7 nejlepších párů, videa se budou přehrávat v náhodném pořadí,  

šesti-prvková sestava 

- Pár si vybere jednu hudeb WRRC seznamu a na tu zatančí. Pro každé kolo (u kat. B) i pro  

  každou soutěž jednoho páru musí být vybrána jiná hudba. 

 

- Seznam hudeb je uveden zde:  
http://www.wrrc-registration.com/mac/acms/doc/2020-345/Online_Competitions_Music_List.pdf  

  - Hudby jsou k dispozici ke stažení zde: 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21APipXhvFhWmFCuo&cid=8785067FA0D5AB6C&id=8785067FA0D5AB6C

%2144952&parId=8785067FA0D5AB6C%2144896&action=locate  

1.5. Parametry soutěžního videa 

- 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. 

 

 

 

https://wrrc.dance/start-list/?turnir=345
http://www.wrrc-registration.com/mac/acms/doc/2020-345/Online_Competitions_Music_List.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21APipXhvFhWmFCuo&cid=8785067FA0D5AB6C&id=8785067FA0D5AB6C%2144952&parId=8785067FA0D5AB6C%2144896&action=locate
https://onedrive.live.com/?authkey=%21APipXhvFhWmFCuo&cid=8785067FA0D5AB6C&id=8785067FA0D5AB6C%2144952&parId=8785067FA0D5AB6C%2144896&action=locate
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1.6. Odeslání soutěžního videa 

- Trenér páru zašle na ČSAR video zpracované podle výše uvedených požadavků. 

- Pro každý pár jednotlivě nahraje do video s názvem páru, kategorie a sestavy do úschovny.  

   Tuto zásilku navíc opatří textem, kterému páru video patří. 

- Odeslání sestav provede pomocí nahrání do úschovny.cz https://www.uschovna.cz/  

  mail příjemce je:      jiri.hais@gmail.com  

- Pro každé video bude pro kontrolu požadovat potvrzení o přijetí a nahrání videa na ČSAR,   

  mailem, nebo sms zprávou. ČSAR přijetí, stažení videa a nahrání do systému WRRC potvrdí. 

 

 

1.7. On-line soutěž WRRC 

- Soutěž hodnotí 10 porotců 

- Startovné se platí po přihlášení na soutěž prostřednictvím ČSAR. 

 

1.8. Originál pravidel WRRC 

  Originál pravidel je závazný a změny v nich je v kompetenci WRRC. Proto je nutné řídit se  

  přímo jimi. Poskytnutý překlad je informativní, i když by se od originálu lišit neměl.  

 Originál pravidel je k dispozici zde: 

 

  https://www.wrrc.org/documents/general/SR_0005_10_WRRC_Online_competitions.pdf 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte předsedu ČSAR. Rádi Vám pomůžeme. 

 

 

Za výbor ČSAR  

Jiří Hais - předseda svazu 

  

    

           

https://www.uschovna.cz/
mailto:jiri.hais@gmail.com
https://www.wrrc.org/documents/general/SR_0005_10_WRRC_Online_competitions.pdf

