
                  
                    

 

 

TANEČNÍ SPORT 

Datum konání:  30. 1. 2018 

 

Pořadatel soutěže: Taneční klub Life Pardubice z.s. 
 
Místo konání: Smetanův dům Litomyšl 
 
Vedoucí soutěže: Jan Kroupa 

e-mail: kroupaml@proxim.cz 
tel.: 466 511 365 
 

Soutěžní kategorie: Jun II A (B, C) v 10T (páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v 

roce konání soutěže 16. narozeniny a alespoň jeden z partnerů 

dosáhne v roce konání soutěže 14. narozeniny). 

 

v případě neobsazení kategorie Jun II lze nominovat mladší pár v 

kategorii Jun I B (C) v 10T (páry ve kterých žádný z partnerů 

nedosáhne v roce konání soutěže 14. narozeniny a alespoň jeden z 

partnerů dosáhne v roce konání soutěže 12. narozeniny) 

Počet účastníků:  každý kraj může nominovat pro soutěž v 10T pouze 1 taneční pár v 

rozmezí tříd a věkových kategorií a 1 člena doprovodu 

Přihlášky: prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému 

ODM 2018; přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému 

budou poslány na všechny kraje 

Uzávěrka přihlášek: 8. 1. 2018  

Vyhlášení výsledků: vyhlášení výsledků proběhne 30 minut po skončení soutěže 

předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu 

ODM 2018 

Ceny:  soutěžící na 1.–3. místě obdrží medaile, diplom a věcné ceny 

soutěžící na 4.–6. místě obdrží diplom 

Podmínky soutěže:  soutěž bude organizována a hodnocena dle Soutěžního řádu Českého 

svazu tanečního sportu (ČSTS). Jedná se o pohárovou soutěž v 10T 

pro zvané (ostatní soutěže) 

Soutěžní tance:  Standardní (STT) – Wa, Ta, Va, Sf, Qs a 

Latinskoamerické (LAT) – Sa, Ch, Ru, Pd, Ji. 

Ve finále soutěže v 10T se uplatňuje formát se dvěma LAT tanci a se 

dvěma STT, které tančí páry samostatně (Wa, Qs, Sa a Ji). Jako první 

a poslední tanec dle vylosovaného pořadí v délce 1 minuty. Hodnocení 

těchto sólových předvedení je slučováno porotcem s hodnocením  
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dotyčného tance, tančeného následně celou skupinou finále v délce 1 

minuty. Pro pořádání soutěže je nutná účast alespoň tří párů v dané 

skupině tanců. 

Hudební doprovod:  reprodukovaná hudba – zajistí pořadatel 

Velikost parketu:  12x18 m 

Složení poroty:  porotu budou tvořit porotci (držitelé porotcovské licence min. třídy I. A) 

nominováni zúčastněnými kraji. Kraj může nominovat porotce pouze v 

případě, že vysílá i taneční pár. Porota bude minimálně sedmičlenná. 

Úhrada mzdy a cestovného dle podmínek výběrového řízení pro 

soutěže MČR. 

Hodnocení soutěže: do výsledného (celkového) hodnocení tanečních párů bude započteno 

bodové hodnocení všech 10 soutěžních tanců (STT + LAT). 

Časový harmonogram:  

Úterý, 30. 1. 2018  

08:15  otevření sálu 

09:00–09:45 roztančení 

09:00–09:45 prezence párů  

09:30–09:50 losování a porada poroty 

10:00  zahájení soutěže 

13:00  předpokládané ukončení a vyhlášení výsledků 

 

Ostatní:  v průběhu soutěže bude pro účastníky zajištěn pitný režim a lehké 

občerstvení (ovoce). Oběd si budou moci soutěžící a doprovod 

vyzvednout po skončení soutěže. 

 


