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V Praze, dne 19. 10. 2020 

 

Vážení vedoucí oddílů, 

zasíláme Vám informace k aktuálnímu vývoji situace v ČSAR.  

1. Soutěž WRRC - On-line  24.10.2020 - PARIS 

2.  Soutěž WRRC - On-line  7 - 8.11.2020 

3.  Soutěž WRRC - On-line  21 - 22.11.2020 

4.  Změny v pravidlech WRRC On-line + World Ranking List 

5.  Oficiální nesouhlasné stanovisko ČSAR se schválenými pravidly WRRC 16.10.2020 

6.  Pojištění odpovědnosti statutárních zástupců - vedoucích oddílů 

 

 

1. Soutěž WRRC - 24.10.2020 - PARIS - Žáci, Junioři, Kategorie B - Důležité informace 

Tato soutěž byla kompletně připravena a videa do systému WRRC včas nahrána. 

  On-line vysílání soutěže a hodnocení výkonů  24.10.2020  

  Předpokládaný čas vysílání    15:00 hod 

  K soutěži je přihlášeno celkem 27  párů kategorie Žáci 

   26  párů kategorie Junioři 

   8  párů kategorie B 

  Odkaz pro vysílání on-line: bude zveřejněn na stránkách WRRC a poté 

 bude obratem zveřejněn i na FB ČSAR  

  Žádná platba za on-line stream se neplatí. WRRC přenos bude možno sledovat zdarma. 

 

Za ČSAR se soutěže účastní: 

  Kategorie Partner Partnerka Oddíl 

1. Žáci Kadlec Ondřej Lucie Procházková Elvis Jihlava 

2. Žáci Filip Šandera Gabriela Kloudová Elvis Jihlava 

3. Junioři Marek Křivonoska Žaneta Braná  RnR Club Marko 

4. Junioři Jaroslav Maňo Nela Krchová RRC Domino, TJ Sokol Jinonice 

5. Junioři Matěj Ševčík Kateřina Fišerová RRC Domino, TJ Sokol Jinonice 

6. Žáci Šimon Rubin Andrea Horská Sokol Pražský 

7. Junioři Štěpána Lainer Monika Křížová Sokol Pražský 

8. Junioři Jan Schlögl Zuzana Karbanová TASK Silueta Praha 

 

2. Soutěž WRRC - On-line 7 - 8.11.2020 - Děti, Couple Dance Show, Kat. A, DFJ 

  Registrace do systému do  8.10.2020     

  Nahrávání do systému probíhá v termínu 22.10.2020 - 28.10.2020 

  Zaslání soutěžního videa na ČSAR nejpozději do 27.10.2020  

  On-line vysílání soutěže a hodnocení výkonů 7 a 8.11.2020  
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2.1. Registrace a oprávnění startovat 

Za ČSAR se k této soutěži zaregistrovaly níže uvedené páry:  

  Kategorie Partner Partnerka Oddíl 

1. Děti Denis Hes Miriam Tajbrová KP Praha 

2. CDS Ondřej Štros Lucie Rezková RRC Domino, TJ Sokol Jinonice 

 

2.2. Natáčení soutěžního videa - maximální velikost je 100MB 

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

    ukáže napsaný na papíře. 

- Kód pro soutěž (7 a 8.11.2020 bude zveřejněn 22.10.2020) + Číslo hudby na kterou bude  

    tančit 

- Páry kategorie  

Děti a CDS 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 A 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. A) 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  

2.3. 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. 

- maximální velikost jednoho soutěžního videa pro páry je 100MB. ČSAR navrhl WRRC  

     navýšení tohoto limitu pro formace - aby při delší sestavě nebyl záznam méně kvalitní. 

- 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. 

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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2.4. 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. 

 

2.5. On-line soutěž WRRC 

- Soutěž hodnotí 10 porotců 

- Startovné se platí po přihlášení na soutěž prostřednictvím ČSAR. 

 

2.6. 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 

3. Soutěž WRRC - On-line 21-22.11.2020 - Děti, Žáci, Junioři, Kat. B, Formace Ladies 

  Registrace do systému do  22.10.2020     

  Nahrávání do systému probíhá v termínu 5.11.2020 - 11.11.2020 

  Zaslání soutěžního videa na ČSAR nejpozději do 10.11.2020  

  On-line vysílání soutěže a hodnocení výkonů 21 a 22.11.2020  

4. Změny v pravidlech WRRC On-line + World Ranking List 

WRRC dne 16.10.2020 schválilo následující změny. 

4.1. Vzhledem k nezájmu o on-line soutěž a nízkému počtu přihlášených účastníků Presidium 

WRRC rozhodlo o započítání bodů z on-line World Ranking Listu do průběžného on-line 

World Ranking Listu. 

4.2. Níže uvedené kategorie obdrží ceny v podobě voucherů v uvedené hodnotě z WRRC Shopu 
pro první 3 páry / 1 formace: 

1. místo  RR Junioři,  BW Junioři,  BW Senioři  150 EUR 

2. místo  RR Junioři, BW Junioři, BW Senioři  120 EUR 

3. místo RR Junioři, BW Junioři, BW Senioři    90 EUR 
 
1. místo  Žáci 110 EUR 

2. místo  Žáci   90 EUR 

3. místo Žáci   80 EUR 

 

1. místo  Ladies formace   400 EUR 

1. místo  Dívčí formace junior  300 EUR 

https://www.uschovna.cz/
mailto:jiri.hais@gmail.com
https://www.wrrc.org/documents/general/SR_0005_10_WRRC_Online_competitions.pdf
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4.3. Pro kategorii A, Kategorii B a Kategorii Boogie Woogie byly stanoveny Prize - Money - viz 

níže uvedená tabulka 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oficiální nesouhlasné stanovisko ČSAR se schválenými pravidly WRRC dne 16.10.2020 

5.1. VV ČSAR zaslal Presidiu WRRC nesouhlasné stanovisko se schválenými pravidly - zařazením 

on-line rankingu WRRC do průběžného rankingu WRRC z následujících důvodů: 

5.1.1.  Na valné hromadě WRRC 12.9.2020 byla schválena prezentace, kde on-line ranking list  

 bude separátní částí vztahující se výhradně k on-line soutěžím. 

5.1.2.  Presidium WRRC toto rozhodnutí nerespektovalo a pozměnilo. 

5.1.3.  Vzhledem k tomu, že v řadě zemí jsou sportovní aktivity ve vnitřních prostorách vládou  

 výhradně zakázány, lze videa z tělocvičen pro World Cup WRRC obvykle pořizovat  

 pouze při porušení vládního nařízení 

5.1.4.  Toto se týká i následného výpočtu - World Ranking listu 

 Pokud by byly výsledky on-line cupů započítávány do celkového World Ranking listu,  

 který stanovuje i kvóty (počet nominací) na ME a MS 2021, pak jsou zde zvýhodněny  

 země, ve kterých tento zákaz v roce 2020 není. Opačně tedy jsou znevýhodněny země 

 (včetně ČR), kde takováto vládní opatření platí. Analogicky se to týká i nominace na 

  světové hry 2022. 

6. Pojištění statutárních zástupců - vedoucích oddílů 

VV opakovaně doporučuje vedoucím oddílů ČSAR uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti 

statutárních zástupců. Takováto smlouva obvykle kryje neúmyslné komplikace vzniklé při nakládání 

s financemi a majetkem jednotlivých sdružení - oddílů, za které statutární zástupci obvykle ručí až do 

výše svého majetku. VV ČSAR nabízí pomoc při sjednání tohoto pojištění prostřednictvím svazového 

partnera Astorie. 

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

Za výbor ČSAR  

Jiří Hais - předseda svazu 

WRRC PRIZE MONEY 2020 

 Kategorie A Kategorie BW Kategorie B 

 Online World  

Ranking 2020 

Online  World  

Ranking 2020 

Online  World  

Ranking 2020 

1. 1,710 € 1,425 € 570 € 

2. 1,350 € 1,125 € 450 € 

3. 1,020 € 850 € 340 € 

4. 675 € 560 € 225 € 

5. 450 € 375 € 150 € 

6. 345 € 285 € 115 € 

7. 345 € 285 € 115 € 

8. 345 € 285 € 115 € 

9. 345 € 285 € 115 € 

10. 345 € 285 € 115 € 

Celkem 6,930 € 5,760 € 2,310 € 

CELKEM PRIZE MONEY 2020 : 15,000 € 


