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PŘEŘAZOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH JEDNOTEK 
(Příloha k SaTP CZECH DANCE MASTERS STREET, DISCO, ART, BELLY, 
COUPLE, SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY - postupové soutěže formací a produkcí) 

Tato příloha řeší principy přeřazování soutěžních jednotek včetně možností odvolání proti rozhodnutí o 
přeřazení a je schvalována přímo jednotlivými příslušnými soutěžními komisemi. 
 
STREET:  

1. Návrh na přeřazení od většiny porotců a souhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců a souhlasu soutěžní jednotky s přeřazením, pokud 
původní disciplína nebyla ještě vyhlášena a nová disciplína ještě nezačala, je možnost přeřadit již na soutěži, 
provede sčitatel diskvalifikací v původní disciplíně a přihlášením v nové (hodnocení musí být jen v jedné 
disciplíně). 

2. Návrh na přeřazení od většiny porotců (nikoli ale od všech) a nesouhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců, ale nikoliv od všech, a nesouhlasu soutěžní jednotky 
s přeřazením do jiné výkonnostní ligy, zasílá Předseda poroty případ spolu s vyjádřením zástupce této SJ 
(popř. i poroty) a oficiálním videozáznamem této SJ (musí neprodleně zajistit odkaz na příslušný oficiální 
videozáznam) příslušné soutěžní komisi (popř. komisím) k přezkoumání prostřednictvím soutěžního úseku 
CDO. Stejně postupuje Předseda poroty i v případě nesouhlasu SJ s napomenutím a přeřazením do jiné 
disciplíny. Soutěžní komise street jaro rozhodne cca v průběhu úterý po posledním regionálním kole dané 
země (popř. po zemském kole) o potvrzení nebo zrušení napomenutí daného na soutěži (v případě návrhu 
na přeřazení mezi disciplínami), a o potvrzení nebo zrušení přeřazení (v případě přeřazení mezi výkonnostmi 
– ligami). 

3. Návrh na přeřazení od všech porotců: 
V případě návrhů na přeřazení v rámci street disciplín od všech porotců nemá soutěžní jednotka nárok na 
přezkoumání soutěžní komisí a soutěžní jednotka je automaticky přeřazena.  

 
DISCO: 

1. Návrh na přeřazení od většiny porotců a souhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců a souhlasu soutěžní jednotky s přeřazením, pokud 
původní disciplína nebyla ještě vyhlášena a nová disciplína ještě nezačala, je možnost přeřadit již na soutěži, 
provede sčitatel diskvalifikací v původní disciplíně a přihlášením v nové (hodnocení musí být jen v jedné 
disciplíně). 

2. Návrh na přeřazení od většiny porotců (nikoli ale od všech) a nesouhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců, ale nikoliv od všech, a nesouhlasu soutěžní jednotky 
s přeřazením do jiné výkonnostní ligy, zasílá Předseda poroty případ spolu s vyjádřením zástupce této SJ 
(popř. i poroty) a oficiálním videozáznamem této SJ (musí neprodleně zajistit odkaz na příslušný oficiální 
videozáznam) příslušné soutěžní komisi (popř. komisím) k přezkoumání prostřednictvím soutěžního úseku 
CDO. Stejně postupuje Předseda poroty i v případě nesouhlasu SJ s napomenutím a přeřazením do jiné 
disciplíny. Soutěžní komise složená ze všech porotců 1. skupiny jarního panelu porotců disco disciplín 
rozhodne cca v průběhu úterý po posledním regionálním kole (popř. po zemském kole) o potvrzení nebo 
zrušení napomenutí daného na soutěži (v případě návrhu na přeřazení mezi disciplínami), a o potvrzení 
nebo zrušení přeřazení (v případě přeřazení mezi výkonnostmi – ligami). 

3. Návrh na přeřazení od všech porotců: 
V případě návrhů na přeřazení v rámci disco disciplín od všech porotců nemá soutěžní jednotka nárok na 
přezkoumání soutěžní komisí a soutěžní jednotka je automaticky přeřazena.  

 
ART: 

1. Návrh na přeřazení od většiny porotců a souhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců a souhlasu soutěžní jednotky s přeřazením, pokud 
původní disciplína nebyla ještě vyhlášena a nová disciplína ještě nezačala, je možnost přeřadit již na soutěži, 
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provede sčitatel diskvalifikací v původní disciplíně a přihlášením v nové (hodnocení musí být jen v jedné 
disciplíně). 

2. Návrh na přeřazení od většiny porotců (nikoli ale od všech) a nesouhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců, ale nikoliv od všech, a nesouhlasu soutěžní jednotky 
s přeřazením do jiné výkonnostní ligy, zasílá Předseda poroty případ spolu s vyjádřením zástupce této SJ 
(popř. i poroty) a oficiálním videozáznamem této SJ (musí neprodleně zajistit odkaz na příslušný oficiální 
videozáznam) příslušné soutěžní komisi (popř. komisím) k přezkoumání prostřednictvím soutěžního úseku 
CDO. Stejně postupuje Předseda poroty i v případě nesouhlasu SJ s napomenutím a přeřazením do jiné 
disciplíny. Soutěžní komise složená ze všech porotců 1. skupiny jarního panelu porotců art disciplín 
rozhodne cca v průběhu úterý po posledním regionálním kole (popř. po zemském kole) o potvrzení nebo 
zrušení napomenutí daného na soutěži (v případě návrhu na přeřazení mezi disciplínami), a o potvrzení 
nebo zrušení přeřazení (v případě přeřazení mezi výkonnostmi – ligami). 

3. Návrh na přeřazení od všech porotců: 
V případě návrhů na přeřazení v rámci art disciplín od všech porotců nemá soutěžní jednotka nárok na 
přezkoumání soutěžní komisí a soutěžní jednotka je automaticky přeřazena.  

 
BELLY: 

1. Návrh na přeřazení od většiny porotců a souhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců a souhlasu soutěžní jednotky s přeřazením, pokud 
původní disciplína nebyla ještě vyhlášena a nová disciplína ještě nezačala, je možnost přeřadit již na soutěži, 
provede sčitatel diskvalifikací v původní disciplíně a přihlášením v nové (hodnocení musí být jen v jedné 
disciplíně). 

2. Návrh na přeřazení od většiny porotců a nesouhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců a nesouhlasu soutěžní jednotky s přeřazením do jiné 
výkonnostní ligy, zasílá Předseda poroty případ spolu s vyjádřením zástupce této SJ (popř. i poroty) a 
oficiálním videozáznamem této SJ (musí neprodleně zajistit odkaz na příslušný oficiální videozáznam) 
příslušné soutěžní komisi (popř. komisím) k přezkoumání prostřednictvím soutěžního úseku CDO. Stejně 
postupuje Předseda poroty i v případě nesouhlasu SJ s napomenutím a přeřazením do jiné disciplíny. 
Soutěžní komise belly rozhodne cca v průběhu úterý po zemském kole o potvrzení nebo zrušení napomenutí 
daného na soutěži (v případě návrhu na přeřazení mezi disciplínami), a o potvrzení nebo zrušení přeřazení 
(v případě přeřazení mezi výkonnostmi – ligami). 

 
COUPLE: 

1. Návrh na přeřazení od většiny porotců a souhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců a souhlasu soutěžní jednotky s přeřazením, pokud 
původní disciplína nebyla ještě vyhlášena a nová disciplína ještě nezačala, je možnost přeřadit již na soutěži, 
provede sčitatel diskvalifikací v původní disciplíně a přihlášením v nové (hodnocení musí být jen v jedné 
disciplíně). 

2. Návrh na přeřazení od většiny porotců a nesouhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců a nesouhlasu soutěžní jednotky s přeřazením do jiné 
výkonnostní ligy, zasílá Předseda poroty případ spolu s vyjádřením zástupce této SJ (popř. i poroty) a 
oficiálním videozáznamem této SJ (musí neprodleně zajistit odkaz na příslušný oficiální videozáznam) 
příslušné soutěžní komisi (popř. komisím) k přezkoumání prostřednictvím soutěžního úseku CDO. Stejně 
postupuje Předseda poroty i v případě nesouhlasu SJ s napomenutím a přeřazením do jiné disciplíny. 
Soutěžní komise couple rozhodne cca v průběhu úterý po zemském kole o potvrzení nebo zrušení 
napomenutí daného na soutěži (v případě návrhu na přeřazení mezi disciplínami), a o potvrzení nebo zrušení 
přeřazení (v případě přeřazení mezi výkonnostmi – ligami). 

 
SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY: 

1. Návrh na přeřazení od většiny porotců a souhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců a souhlasu soutěžní jednotky s přeřazením, pokud 
původní disciplína nebyla ještě vyhlášena a nová disciplína ještě nezačala, je možnost přeřadit již na soutěži, 
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provede sčitatel diskvalifikací v původní disciplíně a přihlášením v nové (hodnocení musí být jen v jedné 
disciplíně). 

2. Návrh na přeřazení od většiny porotců a nesouhlas soutěžní jednotky: 
V případě návrhů na přeřazení od většiny porotců a nesouhlasu soutěžní jednotky s napomenutím a 
přeřazením do jiné disciplíny, zasílá Předseda poroty případ spolu s vyjádřením zástupce této SJ (popř. i 
poroty) a oficiálním videozáznamem této SJ (musí neprodleně zajistit odkaz na příslušný oficiální 
videozáznam) příslušné soutěžní komisi (popř. komisím) k přezkoumání prostřednictvím soutěžního úseku 
CDO. Příslušná soutěžní komise rozhodne cca v průběhu úterý po zemském kole o potvrzení nebo zrušení 
napomenutí daného na soutěži. 

Tato příloha SaTP byla schválena dne 04.03.2019. Tímto dnem nabývá platnosti i účinnosti.  


