
Soutěžní řád Solo & Duo Dance
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Soutěží „solo, duo, synchro dance“ pořádané SUT se mohou účastnit tanečnice a
tanečníci, kteří jsou registrovaní i pod jiným svazem zabývajícím se tanečním sportem.

Soutěže „solo, duo, synchro dance“ pořádané SUT jsou otevřené jak jednotlivcům, kteří
nemají tanečního partnera/partnerku, tak jednotlivcům, kteří již v páru tancují.
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§ 1 Kategorie tanců

Soutěže jsou vypisovány formou jednotlivých tanců (single dance), tzn. tanečnice či
tanečník soutěží vždy v každém tanci zvlášť dle jeho volby.

Výjimkou jsou soutěže MČR, kdy se vyhlašují mistrovské soutěže jen jako multidance.
Podmínkou je účast ve všech tancích daného stylu.

1. Latinskoamerické tance (LAT) – Samba, Chacha, Rumba, Paso Doble, Jive
2. Standardní tance (STT) – Waltz, Tango, Valčík, Slowfox, Quickstep
3. Karibské tance – Salsa, Bachata, Merengue
4. Národní tanec – Česká polka

5. Show dance – v kategorii show lze využít tance z LAT, STT, Karibských tanců či
polky

a. show může obsahovat jeden, dva nebo i více z uvedených tanců
b. v této kategorii může tanečník/tanečnice tance libovolně kombinovat
c. show je určeno pro sólo tanečnice či tanečníky
d. délka hudební předlohy je 2:30 - 5:00 min (Týmy a Formace)
e. show je tvořeno na hudbu vybranou tanečníkem
f. je možno zařadit akrobatické figury
g. kulisy v kategorii show dance jsou povoleny
h. pravidla show dance vždy upřesňuje organizátor dané soutěže

6. Karibské tance formace skupiny (2-3 tance - stejny kostym, není cílem tvořit show
a platí zákaz používání kulis) - z této kategorie se postupuje na soutěže WADF
synchro.

7. Synchro tance týmu/ formace - .tanečníci se na začátku skladby postaví do mřížky
a celou dobu provedení choreografie v ní zůstavají, aniž by se změnil tvar,
vzdálenost nebo pozice. Pouze na posledních 15s se mohou shluknout do
závěrečné společné pózy.
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§ 2 Věkové kategorie

1. Určujícím je dosažený věk tanečníka/tanečnice v daném kalendářním roce.

2. Účast ve starších věkových kategoriích je dovolena.

3. Pro určení věkové kategorie soutěžních dvojic je rozhodující věk staršího z páru.

4. Určení věkového příslušenství týmu a formace se používá pravidla věkového
rozdělení FTM - soutěžní řád FTM. (odkaz na pravidla bod 5.1)

5. Věkové rozdělení:

a. MINIDĚTI (do 7 let)

b. DĚTI 1 (8-9 let)

c. DĚTI 2 (10-11 let)

d. JUNIOR 1 (12-13 let)

e. JUNIOR 2 (14-15 let)

f. MLÁDEŽ (16-20 let)

g. DOSPĚLÍ (21 a více let)

§ 3 Výkonnostní kategorie a postupy jednotlivými třídami (vztahuje se k
vypisovaným postupovým soutěžím)

1. hobby „E“ - “kategorie na zkoušku”, tanečnice/tanečníci v této třídě nesbírají body
k postupu, není definován ranklist, soutěžící mohou setrvat v této třídě maximálně
jeden rok či v případě, že získají 10 vítězství na soutěžích v této třídě
tanečník/tanečnice postupuje automaticky do třídy vyšší, tj. Hobby „D“. Dovoleno je
tančit v případě tanečních dvojic jen podobu Synchro dance. Pojetí Duo dance není
v této kategorii povoleno.

2. Hobby “D” - do této třídy se tanečnice/tanečníci kvalifikují registrací či postupem z
třídy Hobby „E“. Na postupových soutěžích třídy Hobby „D“ tanečníci sbírají body za
jednotlivá umístění v jednotlivých tancích a po zisku 1000 bodů postupují do vyšší
třídy, tj. Sport „C“. Dovoleno je tančit v případě tanečních dvojic jen podobu Synchro
dance. Pojetí Duo dance není v této kategorii povoleno.

3. Sport „C“ - pro solo dance momentálně nejvyšší možná dosažitelná třída, v
případě naplnění této třídy vyšším počtem tanečnic/tanečníků bude možnost
postupů do dalších výkonnostních tříd – SPORT „B“, SPORT „A“, SPORT „S“.
Dovoleno je tančit v případě tanečních dvojic podobu Synchro dance i Duo dance.
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§ 4 Náplň choreografií pro jednotlivé tance – sylabus figur

1. v třídách Hobby „E“ a Hobby „D“ je povinnost využít různé podoby základních prvků
minimálně z 50% choreografie, zbylých 50 % je možné použít libovolné taneční prvky,
avšak tyto musí být žánrově čisté a obecně považováné za charakteristické pro
jednotlivé tance

2. ve třídě Sport „C“ jsou choreografie otevřené, je možné použít libovolné taneční
figury, avšak tyto musí být žánrově čisté a obecně považované za charakteristické
pro jednotlivé tance

3. ve všech třídách a jednotlivých tancích jsou zakázány akrobatické prvky jako je
salto, hvězda, flip apod. (výjimkou je pouze kategorie show dance, ve které jsou
akrobatické figury povoleny)

4. ve všech třídách a jednotlivých tancích jsou zakázány rekvizity (výjimkou je opět
pouze kategorie show dance, ve které jsou rekvizity využívané při tanci povoleny)

§ 5 Zařazení do výkonnostních tříd

1. Všichni soutěžící začínají ve třídě Hobby E, resp. při registraci Hobby D.

2. Body k postupu do vyšší výkonnostní třídy jsou sčítány dohromady za jednotlivé
single tance v jednotlivých oblastech tanců (LAT, STT, Karibské tance). Každý
tanečník, tanečnice sbírá body do svého vlastního bodového konta s tím, že účast
na soutěži vyšší výkonnostní třídy je dovolena, avšak body i za soutěže vyšší se
sbírají do vlastního bodového konta. Např. tanečnice mající konto Hobby D (třídu
Hobby D) může tančit Sport C, ale body z této soutěže se přičítají do bodového
konta Hobby D. Tanečníci/ tanečnice se mohou účastnit soutěží vyšších, nikoliv
však nižších tříd vzhledem k jejich bodovacímu kontu.

3. Vytančená výkonnostní třída ze Solo a Duo dance je plně přenositelná i do dalších
disciplín: párové karibské rytmy, párové standardní tance, párové latinsko-americké
tance.

§ 6 Složení soutěžní jednotky

1. Solo dance – tanečnice/tanečník tančí jako jednotlivec
2. Synchro dance – soutěže určené dvojicím v jednotlivých tancích, hodnotí se

synchronicita pohybu, stejné směrování, oblečení musí budit jednotný dojem a
obsahovat jednotící prvek, soutěžící se nemohou dotýkat v rámci tance. Základním
stavebním kamenem této disciplíny je to, že tanečníci ve dvojci, skupině nebo
formaci tančí své choreografie ve stejné vzdálenosti a tuto vzájemnou pozici po
celou dobu tance nemění (vyjímkou může být utvoření společného tvaru na
posledních 15s).

3. Duo dance– soutěžící se choreograficky doplňují, mohou se dotýkat, mohou měnit
směry a prolínat se, měnit vzdálenost (maximálně 3 metry od sebe), nemohou
tančit v tanečním držení
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4. Týmy - 3-8 členů
5. Formace - 9-30 členů

§ 7 Typy soutěží

1. pohárové soutěže (jednotlivci na těchto soutěžích nesbírají body)
2. postupové soutěže (jednotlivci sbírají body k postupu do vyšší výkonnostní třídy, z

těchto soutěží je sestavován Seznam Hobby dance a Ranklist SUT pro ČR)
3. Mistrovství ČR (bodované dvojnásobným počtem bodů, vítěz je Mistr ČR v dané

kategorii pro daný rok)
a) MČR Hobby - mohou se účastnit i Hobby E neregistrovaní. Platí však

povinnost absolvovat minimálně 3 soutěže před účastí nad MČR.
b) MČR sport - mohou se účastnit soutěžící s třídou Hobby D a Sport C,

nominace na ME, MS. Platí však povinnost absolvovat minimálně 3 soutěže
před účastí nad MČR.

§ 8 Průběh soutěže a systém hodnocení

1. pro výpočet hodnocení soutěží se použije skating systém
2. tanečnice/tanečníci v každém kole soutěže (předkola, semifinále i finále) tančí na

hudbu organizátora vždy v rozdělených skupinách dle celkového počtu soutěžích
3. délka hudební předlohy je 1:00- 1:30 min (Solo a Duo)
4. soutěže jsou vypisovány ve věkových kategoriích a disciplínách dle rozhodnutí

organizátora (v případě, že je nedostatek soutěžících v jednotlivých kategoriích
alespoň na finálové kolo, má organizátor možnost sloučit vybrané věkové kategorie
do jedné soutěže, vítězové však budou vyhlášeni pro každou věkovou kategorii
samostatně)

5. Vnesení a vynesení kulis na taneční plochu v případě showdance smí trvat
maximálně 30 sekund a zajišťuje je samostatně vystupující taneční jednotka (pouze
v kategorii minikids je dovolena asistence dospělé osoby). Rozhodnutí o
podmínkách skladování kulis je plně v kompetenci organizátora soutěže.

Složení poroty je pro soutěže:
1. tanečních kurzů: libovolné
2. Hobby: jsou vždy držitelé licence porotce min.3 třídy CAL SUT (nadpoloviční

většinu musí tvořit porota s licencí 1.,2. třídy CAL SUT)
3. Sport: porotce licence 1,2 CAL SUT
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4. MČR Sport: porotce s licencí 1 CAL SUT

5. VIP porotce je osobou, která svým renomé a zkušenostmi přispívá k dobrému
jménu soutěže. Nesplňuje však kvalifikační kritéria porotce CAL SUT. V rámci
soutěží CAL SUT jej lze nominovat při splnění následujících podmínek:

a. Při počtu 5-ti porotců - lze nominovat 1 VIP

b. Při počtu 7 porotců - lze nominovat 2 VIP

6. Porota musí být nejméně pětičlenná + náhradník poroty. Porotce nemůže hodnotit
osoby blízké. Porotce nemůže být soutěžícím ve stejný den, kdy porotuje.
Podmínky získání třídy porotce je popsána v Kvalifikačním řádu SUT.

§ 8 Systém sčítání bodů

1. Za každého poraženého soutěžícího se načítá 1 bod. Postup do dalšího kola je 1
bod navíc. Bonifikace 3.místo 3 body, 2.místo 4 body, 1.místo 5 bodů. Body se
počítají při účasti více než 3 účastníků soutěže

2. Na mistrovských soutěžích se získané body na daném mistrovství zdvojnásobují.
3. Každý soutěžící má oddělené bodové konto pro standardní, latinskoamerické a

karibské tance
4. Soutěžící ve třídě Hobby sbírají body ze soutěží, kterých se mohou účastnit - tzn.

Hobby a Sport a načítají se jim do jejich bodového konta v Hobby.
5. Soutěžící ve třídě Sport sbírají body ze soutěží, kterých se mohou účastnit - tzn.

pouze Sport a načítají se jim do jejich bodového konta
6. Pro postup do Sportu z Hobby je nutný zisk 1000 bodů
7. Při zisku nové třídy se bodové konto vynuluje
8. Pro hodnocení soutěží se používá skating system.

§ 9 Nominační kritéria reprezentace, ranklistu, seznam Hobby dance

1. SUT nominuje do reprezentačního týmu mistra ČR a vítěze Ranklistu SUT v dané
věkové a taneční kategorii - standardní, latinskoamerické a karibské tance.
Poskytuje jim podporu dle aktuálního plánu rozvoje reprezentace.

2. Ranklist SUT:
a. započítávají se do něj pouze body ze soutěží Sport
b. pro věkové kategorie Děti, Jun 1, Jun 2, Mládež, Dospělí
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c. platí jen pro daný kalendářní rok
d. vede se samostatně pro soutěžní jednotky Solo a Duo dance (vč. Synchro

dance)
i. v případě rozdělení soutěžní jednotky Duo dance se její ranklistové

body vynulují a v nově vytvořených dvojicích sbírají ranklistové body
od nuly

e. je zveřejněn na oficiálních stránkách SUT
3. Seznam třída Hobby

a. zobrazují se v něm pouze tanečníci s třídou Hobby
b. zobrazuje bodová konta tanečníků s třídou Hobby, do kterých se sčítají body

ze soutěží Hobby i Sport (pokud je tanečnice/ tanečník absolvují)
c. je zveřejněn na oficiálních stránkách SUT

§ 10 Kostým soutěžících

1. kostým, tedy oblečení soutěžících musí zachovávat dobrý vkus a odpovídat
charakteru tanců (LAT, STT, Karibské tance, polka)

2. kostým musí zakrývat intimní partie těl tanečnic/tanečníků
3. kostým a make-up musí respektovat věk a úroveň tanečnic - v kategorii mini a děti

je zakázáno umělé hnědění těla a výrazné líčení (používání tmavých očních stínů,
nalepovacích řas a nehtů)

4. tanečnice nesmí nosit kalhotky ani trikot samostatně - toto je povoleno pouze se
sukní (tanga nejsou povoleny)

5. ve třídě Hobby „E“ je napříč věkovými kategoriemi zakázáno zdobení šatů
6. ve třídě Hobby „D“ a Sport „C“ a výše je zdobení kostýmů povoleno
7. soutěžící ve třídě Hobby mohou využít tréninkový oděv i obuv (holky – sukýnka,

halenka, kluci – kalhoty, košili)
8. tanečnice mohou využít i dvoudílné šaty

povoleno se sukní
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tanga zakázány

kraťasy – tzv. „boyshorts“ povoleny

§ 10 Charakter a tempo soutěžních tanců

1. definováno v obecném soutěžním řádu SUT.

§ 11 Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Schváleno SK a Prezidiem SUT ČR dne: 7.2.2023
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