
MANUÁL K NOVÉMU SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU SVAZU UČITELŮ TANCE ČR

Tento návod by Vám měl snadno a rychle napovědět, jak přesně postupovat a řídit se novým Soutěžním 
řádem SUT ČR platným od 1. září 2017. Došlo k několika zásadním změnám pro soutěžící a organizátory 
soutěží v oblasti soutěžních kategorií. Předmětem nového soutěžního řádu je dostupnost soutěží Hobby 
Dance i pro začátečníky, širší veřejnost i pro registrované páry z jiných tanečních svazů. 

1. CHCI ZAČÍT TANČIT V SUT ČR



2. JSEM ČLENEM SUT DLE PŘEDCHOZÍHO POSTUPU

Zařazení do věkových kategorií a výkonnostních kategorií dle platného Soutěžního řádu SUT ČR. V 
jednotlivých věkových
kategoriích nově
označujeme výkonnostní
kategorie E – nováčci, Z –
začátečníci (mírně pokročilé
páry), P – pokročilé taneční
páry  

DĚTI 1 
Jsem ve věku, kdy žádný z
partnerů nedosáhne v roce
konání soutěže 10 let.
Patřím do kategorie DĚTI 1.
Mohu soutěžit ve své
kategorii DĚTI 1 kombinace
bez omezení a v kategorii o
jednu vyšší DĚTI 2
kombinace také bez
omezení. 

DĚTI 2
Jsem ve věku, kdy žádný z
partnerů nedosáhne v roce
konání soutěže 12 let a
alespoň jeden z partnerů
dosáhne v roce konání
soutěže 10 let. Patřím do
kategorie DĚTI 2 kombinace
a mohu tedy  soutěžit ve své
kategorii DĚTI 2 bez
omezení do juniorského
věku. 
Mohu tančit také v kategorii
o jednu věkově vyšší, tj. v
JUNIOR 1 E kombinace.
Pokud však tančím déle než
1 rok od 1. soutěže mohu
tančit ve své kategorii, ale
už v JUNIORECH 1 Z.

OSTATNÍ KATEGORIE –
JUNIOR 1, JUNIOR 2,
DOSPĚLÍ, SENIOR
Jsem zařazený dle věku do
své kategorie. Jsem-li 
JUNIOR 1, JUNIOR 2 mohu
tančit ve své kategorii a to
dle klíče viz níže. Mohu tančit také v kategorii o jednu věkově vyšší, ale i zde se musím řídit dle klíče viz níže. 
Výjimku zde tvoří kategorie Dospělí, ve které lze tančit pouze svou věkovou kategorii a SENIOŘI, kteří mohou 
tančit i věkovou kategorii DOSPĚLÍ. Musím se tedy řídit následujícím klíčem:

1) Do 100 bodů, případně do roka od 1. soutěže mohu také tančit soutěže své kategorie ve třídy E. 
2) 100 - 150 získaných bodů v jednotlivých stylech (STT, LAT), nebo po roce od 1. soutěže musím soutěžit ve 
své kategorii ve třídě Z.
3) Po zisku 150 bodů v jednotlivých stylech (STT, LAT), mohu soutěžit ve své kategorii ve třídě P.

ABSOLVENTI



Jedná se o taneční páry, které v dané taneční sezóně poprvé absolvovaly základní nebo pokračovací taneční 
kurz a zároveň se nikdy nezúčastnily soutěží Hobby Dance a soutěží v ČSTS. Páry kategorie Absolventi 
nejsou zařazeny v soutěžní databázi Hobby Dance a nejsou držiteli Soutěžního průkazu SUT. Dle Soutěžního 
řádu se jedná o pár, ve kterém žádný z partnerů nedosáhne v roce konání soutěže 21. narozeniny a alespoň 
jeden z partnerů dosáhne v roce konání soutěže 15. narozeniny.

 

ZÁVĚR

Celý nový soutěžní řád má přinést do řad soutěžících ve Svazu učitelů tance nové tváře, nové členy 
a více soutěžících na tanečních soutěžích HOBBY DANCE SUT ČR. 
Rozdělení věkové zůstává, ale rozdělení výkonnostní je pro spravedlivé zařazení nových tanečníků. 
Bude trval chvilku, než se řady SUT rozšíří a než přijdou i tanečníci z jiných svazů, že mohou tančit 
na skvěle připravených soutěžích Svazu učitelů tance ČR. 

  Soutěžní komise SUT ČR


