PRAVIDLA
SUMMER ONLINE CHEER CUP 2020

Letní akce pořádaná Výkonným Výborem České asociace cheerleaders, z. s. (dále jen „ČACH“).
Akce je určena pro registrované členy ČACH za daný Klub a hosty.
I v létě je zapotřebí sportovat a udržovat se v kondici, zvláště nyní v době pokoronavirové! Je potřeba na svých dovednostech pracovat
i o prázdninách! Předveďte nám, v jaké jste kondici, a užijte si zábavu s cheer kamarády, se svojí stuntovou a taneční skupinkou,
s rodinou či oblíbeným plyšákem, venku, doma, či na soustředění. Vymyslete sestavu a ukažte, co ve vás je! Navíc pak získáte důležitou
zpětnou vazbu od zkušených odborných porotců, abyste věděli na čem ještě zapracovat!!
Na tuto letní akci si můžete vybrat kteroukoli kategorii, ale musíte se vejít se do věkového rozmezí. Všichni účastníci obdrží účastnickou
medaili a výherci navíc hodnotné ceny od partnerů ČACH! Neležte doma a nenechte si ujít letní cvičení, zábavu a super ceny!
Termín: Registrace a zasílání videí probíhá 1. 7. - 31. 8. 2020. Videa budou zveřejněna od 7. 9. 2020 a dále, dokud nebudou vyhlášeni
všichni vítězové pomocí sociálních médií ČACH (Instastories a highlights na IG CACH_LIFE a příběhy FB ČACH) maximálně však do 20.
9. 2020.
FB ČACH: https://www.facebook.com/Ceska-asociace-cheerleaders-CACH-272392776079/
IG cach_life: https://www.instagram.com/cach_life/?hl=en
Registrace:
Přihlášení probíhá prostřednictvím nahrání videa pomocí GOOGLE FORMULÁŘE a přes vaše trenéry prostřednictvím Elektronického
registračního systému ČACH: registrace.cach.cz a to v průběhu celého léta (1. 7. - 31. 8. 2020)
V případě dotazů k registraci/přihlášení a nečleni kontaktujte prosím ČACH prostřednictvím e-mailu registrace@cach.cz
Startovné pro 1 osobu:
●
50 Kč účast v 1 divizi + 50 Kč za každou další divizi
Pravidla:
Akce se řídí dle níže uvedených, samostatných dokumentů:
 Slovník pojmů a LevelBook ČACH Cheerleading 2019/20 (povolen jakýkoli rovný povrch a bezpečné místo v rámci
individuálních možností),
 Slovník pojmů a LevelBook ČACH Performance 2019/20 (povolen jakýkoli rovný povrch a bezpečné místo v rámci
individuálních možností),
 Bodovací listiny ČACH 2019/20
Aktuální verze všech dokumentů jsou k dispozici na www.cach.cz.
Pravidla pro zveřejnění videa:
● Zaslané video musí mít max 1 min. Doporučujeme použít hudební podklad.
● Ve videu nesmí být žádné texty (skupinu označují organizátoři).
● Video musí být v rozměru na výšku nebo na šířku.
● Video pojmenujte Zkratka Divize_Název skupiny (příp. PříjmeníJméno jedince).
● Hudba musí být zremixovaná, prosíme nepoužívat originály kvůli vlastnickým právům (doporučujeme zkusit hudbu přidanou
jiným médiem/aplikací na svém Instagramu). Pokud podkladová hudba bude zamítnuta instagramem, video bude zveřejněno
bez podkladu.
● Účastník také nahraje fotografie ze cvičení či promo foto (Screen shot z videa, či připravená fotografie) pro účely diváckého
hlasování.
● Ve videu by měl být účastník dostatečně vidět (nohy, ruce ve vzpažení a upažení) a v dostatečné kvalitě.
● Nevytvářejte koláže!
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Přehled otevíraných divizí viz str. 4
Přehled otevíraných kategorií:
Family
 určena pro rodiče a dospělé rodinné příslušníky dětí, členských klubů ČACH, kteří aktivně nesoutěží v jiných seniorských
divizích a jejich dětem-členů i nečlenů ČACH.
 2 a více účastníků.
 Sestava musí obsahovat alespoň 1xstunt, 1xskok, 1xbody position, 1xgymnastický prvek, s alespoň jedním rodinným
příslušníkem či “necheer” kamarádem.
 Hodnotí se: originalita, kreativita a kostým (max 20 bodů), celkový dojem a spirit (max 20 bodů), obtížnost (max 10 bodů),
synchronizace (max 10 bodů), provedení (max 10 bodů), taneční prvky (max 10 bodů), technické prvky (max 10 bodů),
cheer prvky (skoky, body positions, stunty,.. max 10 bodů). Tanec není povinný prvek, avšak vítaný a spadá do celkového
dojmu  Maximální možný počet dosažených bodů: 100 bodů.
Cheer&Dance s plyšákem nebo domácím mazlíkem
 určena pro členy i nečleny ČACH. Ve videu musí být použita rekvizita-plyšák a/nebo domácí mazlíček.
 1 a více účastníků
 Sestava musí obsahovat alespoň 1xstunt, 1xskok, 1xbody position, 1xgymnastický prvek s plyšovou hračkou či domácím
mazlíčkem.
 Hodnotí se: originalita, kreativita a kostým (max 20 bodů), celkový dojem a spirit (max 20 bodů), obtížnost (max 10 bodů),
synchronizace (max 10 bodů), provedení (max 10 bodů), taneční prvky (max 10 bodů), technické prvky (max 10 bodů). cheer
prvky (skoky, body positions, stunty,.. max 10 bodů). Maximální možný počet dosažených bodů: 100 bodů.
Group Stunts
 viz Bodovací listiny ČACH 2019/20
 Vzhledem k nové struktuře věků v nové sezóně 20/21 může 25% účastníků překročit +/-2roky věku sportovců, viz str. 4
Partner Stunts
 viz Bodovací listiny ČACH 2019/20
Double Partner Stunts
 viz Bodovací listiny ČACH 2019/20 GROUP STUNTS bez basket tosses
Individual Cheer
 viz Bodovací listiny ČACH 2019/20 bez pokřiku!
Individual Performance
 viz Bodovací listiny ČACH 2019/20 PERFORMANCE DOUBLES bez synchro
Performance Doubles
 viz Bodovací listiny ČACH 2019/20
 Vzhledem k nové struktuře věků v nové sezóně 20/21 může 50% účastníků překročit +/-2roky věku sportovců, viz str. 4
Každý účastník se musí účastnit ve své věkové kategorii (např. JUNIOR DOUBLES a JUNIOR GROUP STUNTS).
Každý účastník se může zúčastnit více kategorií (např. CHEER INDIVIDUAL i FAMILY).
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Účastníci budou hodnoceni virtuálně mezinárodní porotou na základě zaslaného videa dle Bodovacích listin ČACH.
Účastníci budou hodnoceni i fanoušky a výherce získá cenu sympatie!
 Každá skupina bude mít přidělené číslo, podle kterého budou lidé hlasovat na IG a FB účtu a události pod příspěvkem,
hlasování začne nejdříve den po zveřejnění posledního závodníka.
 Diváci (fanoušci) hlasují tak, že napíší číslo účastníka/skupiny do komentáře pod zveřejněný příspěvek.
 Zveřejnění příspěvku, tedy zahájení hlasování, bude na Instagramu @cach_life a Facebookovém účtu a události ČACH
minimálně 12 hodin předem.
 Hlasování bude probíhat 3 dny.
Vyhlášení a ocenění:
 Vyhlášeni budou první tři umístění v každé kategorii označení odbornou porotou jako nejlepší a dále první umístěný v
celkovém počtu získaných bodů v hodnocení veřejností získá cenu sympatie.
 Všichni účastníci obdrží účastnickou medaili! Výherci navíc získají hodnotné ceny od partnerů ČACH!
 Ceny budou zaslány poštou.
Obecná ustanovení:
Přihlášením k akci automaticky souhlasí účastník s Pravidly Summer Online Cheer Cupu 2020. dalších instrukcí a pokynů organizátora
akce.
Účastí souhlasí účastník s použitím a zveřejněním zaslaných materiálů (video, fotografie, fotografie pořízené za účelem propagace
v Summer Online Cheer Cupu) pro komerční i nekomerční účely, využití na stránkách a materiálech sponzora.
Všichni účastníci musí dodržovat obecná bezpečnostní pravidla, sportovat v odpovídajícím a bezpečném prostředí a na vhodném
povrchu.
Účastníci musí dodržovat při sestavě nařízená pravidla karantény.
Účastníci nesmí mít na sobě oblečení, které je vyzývavé, urážlivé, odhalující intimní partie. Urážlivé nebo vulgární pohyby či výrazy
jsou důvodem k diskvalifikaci.
Osoba mladší 18 let provádějící akrobatické a stuntové prvky musí být pod dohledem dospělé osoby.
Organizátor akce si vyhrazuje právo akci přerušit na nezbytně dlouhou dobu, předčasně ukončit či akci zcela zrušit.
Organizátor akce si vyhrazuje právo přesunout účastníka akce do jiné kategorie.
Tato pravidla vydává © Česká asociace cheerleaders, z. s. v rámci evropských i světových předpisů. Pravidla podléhají autorskému
zákonu č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací.
Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny.
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