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  V Praze, dne 26. června 2017 
 

 
2x ZLATO pro ČR z Mistrovství Evropy v cheerleadingu 2017! 
 
 
V Praze se o víkendu 24. -25. 6. uskutečnil sedmý ročník Mistrovství Evropy            

ve sportovním cheerleadingu. Česká reprezentace během soboty, kdy      

probíhala seniorská část soutěže, získala hned dva tituly mistrů Evropy. A to v kategorii             

Senior AllGirl Elite a Senior Coed Ellite. České týmy Lady Eagles a JNS Thunderbirds              

se tak v uvedených kategoriích stávají mistry Evropy ve sportovním cheerleadingu. Pro           

Českou republiku je to obrovský úspěch – první zlato na ME! V neděli pak porota              

hodnotila výkony soutěžících v juniorských kategoriích.  

 
Národní barvy na Mistrovství reprezentovalo celkem 303 sportovkyň a sportovců z 11 klubů           
z celé ČR. Soutěžilo se ve tříminutových dynamických choreografiích, které předvádělo         
16-25 sportovců najednou. Česká reprezentace je tvořena vítězi z Mistrovství ČR ve            
sportovním cheerleadingu, které proběhlo letos v polovině května. 
 
Mistrovství Evropy v Praze se účastnilo 3 500 sportovců, 500 trenérů a Tipsport arénu             
navštívilo přes víkend více než 3 000 diváků. Ti zažili vzrušující atmosféru a ukázku toho              
nejlepšího, co současný evropský sportovní cheerleading nabízí. Soutěžící předváděli náročné          
choreografie obsahující tanec, akrobacii na zemi i ve vzduchu a atraktivní lidské pyramidy.             
Jak už právě zmíněný výčet aktivit napovídá, diváci se mohli přesvědčit, že cheerleading je              
náročnou sportovní disciplínou, která vyžaduje pravidelnou a systematickou sportovní         
přípravu. Řadí se mezi koordinačně estetické sporty s důrazem na obtížnost jednotlivých            
prvků a technické provedení stuntovacích technik, gymnastiky a akrobacie ve vzduchu. 
 
Sportovní cheerleading je mezinárodně uznávaným sportovním odvětvím. V roce 2016 byl           
uznán Mezinárodním Olympijským výborem a byl přijat jako oficiální sportovní odvětví           
v sekci neolympijských sportů. Cheerleading je v České republice relativně mladým          
sportovním odvětvím (od roku 1993), jehož členskou základnu v současné době tvoří více než              
1 550 cheerleaders ve 33 týmech z celé ČR, ve všech věkových kategoriích. 
 
Víkendové Mistrovství Evropy v cheerleadingu nebyl jen další úspěšný ročník, rozdané tituly           
a ceny. Bylo to především setkání sportovců z celé Evropy, které akce motivovala do dalších              
tréninků, pocit pospolitosti a jedinečné atmosféry, kterou tento sport má.  
 
Pořadatelem Mistrovství Evropy byla Česká asociace cheerleaders.  
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Kompletní výsledné pořadí: ecueuropeans2017.eu/results.php 
 
Ilustrační foto: 
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