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V Praze, dne 10. 11. 2020 

 

Vážení vedoucí oddílů, 

zasíláme Vám informace k aktuálnímu vývoji situace v ČSAR.  

1. Nové termíny online soutěží WRRC  

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

3.  Tréninková situace v ČR 

4.  ROKENROLÁK - online soutěž ČSAR 

5.  Grantové projekty pro oddíly ČSAR 

1. Nové termíny online soutěží WRRC  

 

    Světová rock and rollová federace změnila s ohledem na vývoj situace termíny a uzávěrky  

  online soutěží. S tím došlo i k nutné úpravě uzávěrek ČSAR. Kód pro soutěž 5.12.2020 byl zveřejněn. 

Datum 
konání 

Soutěžní kategorie Uzávěrka ČSAR Otevření 
přihlášek  

/ Kód 

Uzávěrka 
přihlášek 

(natáčení) 

5.12.2020 Děti, Žáci, Junioři, Kat. B 13.11.2020 TOKYO 27.11.2020 

6.12.2020 Formace Ladies, Boogie Woogie 13.11.2020 TOKYO 27.11.2020 

19.12.2020 Děti, Žáci, Couple Dance Show, Kat. A 20.11.2020 27.11.2020 11.12.2020 

20.12.2020 Dívčí formace junior, Boogie Woogie 20.11.2020 27.11.2020 11.12.2020 

16.1.2021 Junioři, Couple Dance Show, Kat. B, Kat. A 11.12.2020 25.12.2020 8.1.2020 

17.1.2021 Formace Ladies 11.12.2020 25.12.2020 8.1.2020 

 

Pro soutěžní kategorie 16 a 17.1.2021 platí stejná věková omezení jako pro tanečníky v roce 2020. 

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

  WRRC vyhovělo zaslanému nesouhlasnému stanovisku, které ČSAR zaslalo, ohledně 

zařazení on-line rankingu WRRC do průběžného rankingu WRRC.  

 

  Závěr:  Body získané v on-line v ranking listu budou separátní částí vztahující se výhradně  

    k on-line soutěžím a nebudou započítávány do průběžného ranking listu WRRC. 

3. Tréninková situace v ČR 

   Ihned po zveřejnění rozhodnutí MZ pro uvolnění nejvyšších profesionálních soutěží a 

tréninkové přípravy ve fotbalu a hokeje upozornil ČSAR na obdobnou situaci i v dalších sportech 

a zaslal návrh na NSA k jednání o umožnění širší přípravy individuálních tréninků umožňující 

přípravu i v akrobatického rock and rollu. NSA se tímto bodem zabývala a na jednání, dne 

3.11.2020 bylo rozhodnuto, že trénink profesionálních sportovců připravujících se na soutěže 

národních sportovních svazů, je od 3.11.2020 umožněn. 
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Závěr:  Trénink akrobatického rock and rollu je od 3.11.2020 umožněn těm sportovcům,  

  kteří splňují níže uvedené podmínky: 

 

1.   Jsou profesionálními sportovci připravující se na soutěže ČSAR (popř. WRRC), kam je ČSAR  

       vysílá. (Tedy, nají RR jako profesi, kterou se živí, popř. si prostřednictvím jí přivydělávají) 

  * Mají tedy uzavřen pracovně-právní vztah s oddílem (Nutno uzavřít smlouvu DPP, HP, OSVČ) 

  * Připravují se na soutěž ČSAR, popř. WRRC 

 

2. Pokud splní bod 1, pak mohou užívat k tréninkové přípravě vnitřní sportoviště.  

     Pozn. (Toto je však nutno dojednat s majitelem sportoviště. Ten není z uvedeného důvodu 

   povinen jej otevřít (např. z důvodu využívání některého z programů prostředků čerpání  

   státní programové podpory na uzavřená sportoviště). 

4. ROKENROLÁK - online soutěž ČSAR 

    VV oslovil zakladatele nového projektu Rokenrolák - Barboru Schrekovou a Petra Kavalíře  

  a navrhl záštitu a dopracování celého projektu pod hlavičkou ČSAR. Důvodem je poskytnutí  

  možnosti okamžité činnosti a motivace pro všechny tanečníky ČSAR, kteří jsou v tuto chvíli nuceni  

  trávit svůj čas doma. Zakladatelům myšlenky tohoto projektu VV ČSAR děkuje.  

   ČSAR projekt převzal pod sebe a vyřešil tak i finanční stránku soutěže, legislativní  

  komplikace spojené s GDPR a licencí hudeb. ČSAR vychází ze zkušeností v oblasti přenosu svých  

  soutěží, využívá multifunkční elektronický porotovací systém a umisťování videí na svůj youtube  

  kanál. Ceny vítězům budou poskytnuty především ze zásob stánkového sortimentu ČSAR.  

    Projekt je dostupný každému. Jedinou podmínkou je registrace v ČSAR, za minimální poplatek  

  50,-Kč (zahrnuje mimo jiné GDPR). 

Cíle projektu: 

  1. Motivace pro všechny tanečníky ČSAR a umožnění okamžité činnosti 

  2. Projekt směřuje k motivaci nových porotců ČSAR 

  3. V případě nepříznivé situace ohledně možnosti pořádání soutěží v jarní sezóně 2021, 

    (za předpokladu, že by již bylo možno v oddílech trénovat) je prvním krokem k realizaci on-line 

   soutěží ČSAR i v ostatních kategoriích.  

 

Popis celého projektu naleznete ve směrnici VV na webových stránkách ČSAR. 

http://www.rokenrol.cz/store/document/files/2016-smernice-rokenrolak.pdf 

 

První soutěž on-line vysílání se uskuteční 15.11.2020. Téma:                                 Halloween 

 

Parametry pro nahrávání videí jsou obdobné, jako u videí pro on-line soutěží WRRC, avšak je 

možno je pochopitelně pořizovat doma - viz příloha. 

 

 

 

 

http://www.rokenrol.cz/store/document/files/2016-smernice-rokenrolak.pdf
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5. Grantové projekty pro oddíly ČSAR 

 

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 16.11.2020  

  odkaz:                https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/ 

 

Grantový projekt MHMP 2020 / 2021 

• období 2020/2021 - Participujícím oddílům byly rozeslány pokyny k čerpání této dotace 

• období 2021/2122 - Dotazník k podání podkladů byl rozeslán participujícím oddílům, termín  

  doručení vyplněných dotazníků zpět na ČSAR je nejpozději do 22.11.2020. 

 

 Participující oddíly v grantu MHMP 

 RRC Domino, TJ Sokol Jinonice 

 Sokol Pražský 

 TASK Silueta Praha 

 Kolbdance VSK FTVS 

 

  V případě zájmu některého z dalších pražských oddílů o účast v tomto projektu, prosím 

kontaktujte ČSAR. Rádi Vám poskytneme bližší informace. 

 

 

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

 

 

 

Za výbor ČSAR  

Jiří Hais - předseda svazu 

https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/

