Soutěžní řád Amatérské ligy SUT ČR
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Přílohy:
1. Syllabus pro standardní a latinsko-americké tance, karibské tance
2. Pravidla oblečení
3. Tabulky
4. Finanční řád
5. Nominační řád
§ 1 Vymezení platnosti
1. Tento soutěžní řád (dále jen SŘ) upravuje taneční soutěže vyhlašované Svazem
učitelů tance ČR + všemi pobočnými spolky, či Českým tanečním svazem (dále jen
SUT) pod registrovanou ochrannou známkou WDC Amateur League a soutěže v
systému WDO.
2. Soutěže Solo & Duo dance upravuje SŘ Solo & Duo dance.
3. Soutěže karibské párové tance upravuje SŘ Karibské párové
tance.
4. Soutěže figurálního valčíku upravuje SŘ Figurální valčík.
5. Soutěže Česká polka upravuje SŘ Česká polka.
6. Soutěže MČR Absolventů upravuje SŘ Absolventi.
7. Soutěže Show Dance upravuje SŘ Show Dance.
§ 2 Vypsání soutěže
1. Vyhlašovatelem soutěží je SUT ČR.
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2. Pořadatelem soutěží může být člen SUT i nečlen, který požádá předložením
návrhu propozic soutěže ke schválení a uhradí správní poplatek dle finančního
řádu.
3. Propozice obsahují minimálně tyto údaje:
a) Název soutěže
b) Název pořadatele soutěže
c) Termín a místo pořádání soutěže
d) Druh soutěže – výčet kategorií a disciplín
e) Soutěžní tance v jednotlivých kategoriích a disciplínách
f) Funkcionáře: vedoucí soutěže (VS), sčitatele (SČ), porotce (P)
g) Velikost parketu
h) Výši startovného
i) Časový plán – harmonogram soutěže
j) Ceny pro vítěze
k) Kontakt pro zaslání přihlášek

4. Pořadatel musí mít se všemi funkcionáři navrženými v propozicích předem
sjednanou a potvrzenou účast.
5. Pořadatel předloží propozice minimálně 1 měsíc před konáním soutěže. MČR
minimálně 6 měsíců a Český taneční pohár minimálně 4 měsíce před konáním
soutěže. V lhůtě kratší je proces schválení po domluvě se soutěžním komisařem.
6. Postupové soutěže pro párové tance a Solo & Duo dance: STT, LAT, Salsa,
Bachata, Merengue (Karibské tance), figurální valčík a česká polka.
7. Uzávěrka přihlášek na soutěže musí být nejpozději 2 dny před konáním soutěže
do 22 hodin. V kategorii Hobby lze přijmout nepřihlášený taneční pár v den soutěže
pouze po souhlasu VS. Taneční pár, který nesplnil podmínku včasného přihlášení
může podle rozhodnutí pořadatele platit až dvojnásobné startovné, je-li to uvedeno v
propozicích.
8.Podle počtu přihlášených tanečních párů pořadatel může upravit harmonogram
soutěže. Změny zveřejní alespoň 24 hodin před konáním první soutěže.
9.Případné zrušení soutěže musí být zveřejněno na hlavní webové stránce SUT
minimálně 48 hodin před konáním soutěže.
10.Správní poplatek za schválené propozice je stanoven dle Finanční řádu.
Propozice soutěže schvaluje pověřený člen prezidia SUT. MČR schvaluje prezidium
SUT.
11.V den konání soutěže může současně probíhat 1 soutěž Čechy, 1 soutěž
Morava, nebo 2 soutěže Čechy v (odlišných) kategoriích, 2 soutěže Morava v
(odlišných) kategoriích.
12.Na soutěžích (6 a více) doporučujeme zajistit kvalifikovaného zdravotníka či jiný
lékařský dozor. Úhradu nákladů na MČR SUT za kvalifikovaného zdravotníka
provede SUT ČR.
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§ 3 Druhy soutěží
1. Mistrovství ČR SUT se vyhlašuje:
Soutěže Hobby, soutěže Sport
a) Hobby: Hobby E, Hobby D, Hobby C
b) Soutěže Sport: Sport C, Sport B, Sport A, Sport S
c) Hobby druhy soutěží: Solo & Duo dance (Standard, Latinsko-americké,
Karibské), Párový standard a Latinsko-americké, Figurální valčík, Česká
polka, párové Karibské rytmy
d) Sport – Solo & Duo dance (Standard, Latinsko-americké, Karibské), Párový
standard a Latinsko-americké, párové Karibské rytmy
e) MČR Absolventi
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f) MČR Hobby: MČR Figurální valčík, MČR Česká polka, Solo & Duo dance,
párové Karibské tance, Standardní a latinsko-americké tance, MČR 10
tanců, MČR družstva
g) MČR Sport: Solo & Duo dance, párové Karibské tance, Standardní a
Latinskoamerické tance, MČR 10 tanců, MČR družstva, Showdance
h) Těchto soutěží se mohou účastnit pouze páry, v nichž alespoň jeden člen
občanství ČR nebo pokud bude soutěž vyhlášena jako otevřená soutěž, mohou
se přihlásit zahraniční páry. Mistrovství v dané kategorii se uskuteční, pokud
bude minimálně dvoukolové. Nebo prezidium SUT ČR, popřípadě pověřený člen
prezidia rozhodne jinak.
i) Termín uzávěrky přihlášek na MČR je minimálně 7 dní před konáním soutěže
do 22 hodin.
j) MČR Hobby a MČR Sport se mohou zúčastnit taneční páry, které se v
mezidobí od minulého MČR zúčastnili minimálně 3 soutěží v dané
kategorii. +
k) Vítěz je oprávněn používat titul „MISTR ČR SUT v …. pro rok …
2. Bodovací soutěže:
1. Tanečním párům jsou přidělovány body. Na soutěžích dochází na základě pravidel v
příloze č. 3 Tabulky k přidělování bodů a zařazení párů do vyšších tříd a do žebříčku
tanečních párů. Při udělení nejvyššího návrhu, může vítěz v ten den tančit o třídu výše,
než má svoji třídu, pokud soutěž bude v ten den pořádaná.
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2. Pro udělování bodů se musí soutěže zúčastnit minimálně zástupci 3 taneční
klubů. Body budou udělovány dle tabulky, při dvoukolové soutěži budou i body za
umístění. Pokud je soutěž jednokolová budou pouze body za poražené páry.
3. Pohárové soutěže:
Pohárové soutěže párů, na nichž se neudělují body a soutěže bez rozdílu třídy.
4. Zahraniční soutěže:
Soutěžící respektují a dodržují daná pravidla určena zahraničními svazy.

§ 4 Účast v soutěžích SUT
1.Účastníky soutěží Hobby a Sport mohou být pouze taneční páry tvořené jednou osobou
mužského a ženského pohlaví. Výjimku tvoří soutěže Synchro, Duo, Trio a některé
pohárové soutěže Hobby. Soutěží se mohou účastnit i taneční páry jiných tanečních svazů
při dodržení SŘ.
2. Páry se na soutěž přihlašují pouze prostřednictvím informačního systému SUT.
3. V průběhu jedné soutěže nelze měnit složení tanečního páru.
4. V soutěži Absolventů se mohou přihlásit pouze taneční páry, které v sezóně konání
soutěže poprvé absolvovali základní nebo pokračovací taneční kurzy a zároveň se nikdy
nezúčastnili taneční soutěže. Upravuje SŘ Absolventi
§ 5 Finanční zabezpečení
1. Finanční krytí soutěže je věcí pořadatele. Porotcům a funkcionářům náleží honorář za
činnost na soutěži dle vzájemné dohody, minimálně dle finančního řádu a náhrada
cestovného. Pořadatel jim poskytne stravu a nocleh, je-li to s ohledem na rozsah soutěže
nutné. Viz. příloha č. 4 Finanční řád.
2. Výše startovného je určena pořadatelem a je uvedena v propozicích.
§ 6 Věkové kategorie
Viz příloha č. 3 Tabulka č. 1 - společenské tance (STT, LAT, karibské tance)
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§ 7 Disciplíny a soutěžní tance
Viz příloha č. 3 Tabulky č. 3 a č. 4.
§ 8 Soutěžní oblečení
1. Kategorie Absolventi – řeší SŘ Absolventi
2. Ve třídě Hobby E nemusí být soutěžní šaty.
3. V ostatních třídách je povoleno libovolné oblečení umožňující taneční pohyb,
odpovídající dobrému vkusu a typu tance. Intimní partie a hýždě tanečníků, nechť jsou
zakryty (viz příloha č. 2)
4. Kostýmové součásti a doplňky představující nebezpečí úrazu nejsou v soutěži povoleny
(např. špičaté, ostré spony, ap.).
5. Soutěžní make-up a zdobené kostýmy jsou povolené od kategorie Junior 1
výše. Netýká se soutěží Solo & Duo dance.
§ 9 Vedení soutěže
1. Vedení soutěže se skládá z následujících funkcionářů:
a) Vedoucí soutěže (VS) – člen SUT profesionální nebo amatérský – odpovídá za
dodržení SŘ a propozic. Při více než 6 soutěžích v jednom dni funkci VS a moderátora
nevykonává jedna osoba.
b) Hlavní sčitatel (SČ) – člen SUT profesionální nebo amatérský - zajišťuje správný
chod jednotlivých soutěží ve sčitatelském tanečním programu k tomu určeným,
kontroluje
3
správné zařazení tanečních párů a dalších soutěžících.
2. VS a SČ nemohou být současně porotci a soutěžící v jednom dni.
3. Pořadatel může pro zajištění hladkého chodu soutěže jmenovat dle svého uvážení
další funkcionáře (např. moderátora).
4. Všichni funkcionáři dodržují SŘ a propozice soutěže.
5. VS, SČ soutěží jsou povinni se zúčastnit vzdělávacích školení minimálně 1x za 2
roky.
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§ 10 Průběh soutěže
1. Soutěž začíná nejdříve 5 minut po uzavření prezence.
2. Páry jsou v předkolech rozděleny do skupin. Počet párů ve skupinách určuje VS dle
velikosti parketu, tak, aby na každý pár bylo minimálně 15 m2taneční plochy.
Rozdělení do skupin může být různé pro každý tanec. Ve finále páry tančí v jedné
skupině.
3. Soutěže Dětí a Juniorů musí být ukončeny nejpozději do 20 hodin.
§ 11 Hodnocení soutěže
1. V předkolech a v semifinále je hodnocení poroty neveřejné, kdy porotce označuje
křížkem ten pár, který doporučuje k postupu do dalšího kola. Porotce je povinen v
každém soutěžním kole udělit tolik křížů, kolik stanovuje postupový klíč. V případě
shody na hranici postupu postupují všichni se stejným počtem křížů.
2. Hodnocení finále může být veřejné nebo neveřejné°provádí se známkami
určujícími pořadí. Porotce nesmí v jednom tanci žádnou známku opakovat. Při
výpočtu konečného pořadí se používá skating systém.

§ 12 Porota
1. Složení poroty je pro soutěže:
a) Tanečních kurzy: libovolné
b) Hobby Bodovací soutěže: jsou vždy členy SUT (min. 5 porotců 1 - 3 třída +
1 VIP)
c) Hobby MČR minimálně 7 porotců 1–2 třídy
d) Sport Bodovací soutěže: min. 5 porotců 1–2 třídy
Český taneční pohár (ČTP): min. 7 porotců + náhradník, může být 1 VIP porotce, s
možností účasti zahraničního porotce s prokázanou licencí.
Soutěže MČR mají porotu minimálně 9 porotců 1 třídy s možností
účasti zahraničního porotce s prokázanou licencí.
2. Porotce nemůže hodnotit osoby blízké a osoby závislé. Porotce nemůže být
soutěžícím ve stejný den. Jednu soutěž také nemohou současně hodnotit porotci,
kteří jsou navzájem příbuzní nebo v případech blízkého osobního vztahu.
3. Porotce se účastní školení poroty minimálně 1x za 2 roky. Lze akceptovat i
podobná školení jiného subjektu, rozhodne o tom vzdělávací komise SUT.
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§ 13 Evidence soutěžících
1. Evidence soutěžících probíhá přes informační systém SUT.
2. Soutěžící prokazuje svou totožnost a zařazení do věkové kategorie dle soutěžní
evidence SUT. Kategorie “absolventi” se prokazují průkazem totožnosti.
3. Soutěžní evidence má platnost od dne přihlášení 2 roky.
4. Soutěžící Hobby a Sport je povinen doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro
třídy E - S. Soutěžící doručí výsledky lékařské prohlídky nezbytné pro zjištění
zdravotního stavu dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR 391/2013 Sb.
Prokázání způsobilosti lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti je podmínkou
účasti člena na soutěžích.
§ 14 Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Platnost je po schválení SK a Prezidiem SUT ČR dne: 14.3.2022.
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