
Česká asociace cheerleaders, z.s. (ČACH) 
Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6 

 

IČ 26546612, bankovní spojení: FIO Banka, č. účtu: 2500357400/2010 
cach@cach.cz 
www.cach.cz 

 

 

Setkání trenérů, 8. 2. 2020 
 

Návrh struktury levelů, věků a soutěžních kategorií pro 
sezonu 2020/2021 
Pracovní skupina pro rozvoj a strategické plánování 

 

 

 

 

Cíle nové struktury 
 

● Adaptace modelu ECU, tzn. aplikace nových věkových skupin do cheer a performance divizí, týmových i malých divizí  

 

-> sjednocení s ostatními evropskými zeměmi a ECU ME 

-> vytvoření výhodnějších podmínek při vycestování českých sportovců do zahraničí (nyní jsou naše věkové skupin v 

průměru o rok mladší) 

-> vytvoření přívětivějšího a rovného prostředí na českých soutěží i pro zahraniční účastníky (přísun zdrojů) 

● Vytvoření domácích i zahraničních soutěžních příležitostí pro českou členskou základnu, s ohledem na demografickou 

prognózu v budoucích letech 

● Zpracování takového konceptu, který podpoří plynulý progres při zachování bezpečnosti a techniky -> motivace členské 

základny k postupnému zvyšování obtížnostní úrovně 

● Důstojné ocenění nejvyšší obtížnosti v každé věkové skupině  

 

 

 

Cheerleading 
 

● Nové názvy věkových skupin u dětských divizí (Baby, Tiny, Mini, ...)  

-> kompletní vyřazení pojmu “Peewee” z používané terminologie 

● Jedna dětská věková skupina navíc oproti předchozímu systému  

Vzhledem k velkému počtu dětských soutěžních vystoupení v ČR vyhovující. 

● Zachování věkových výjimek u nejnižšího levelu junior (zůstává L2) i senior (nově L3)  

až pro 7 atletů na věkovou výjimku, max. však 50 % soutěžní skupiny (u juniorů starší, u senioru mladší) 

● Malé cheer divize v nejvyšším levelu dané věkové skupiny  

Zachování spodní věkové hranice nejnižšího levelu týmových divizí v každé věkové skupině. 
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● Nominační soutěž na ME 2021 – PCO 2021  

Nominaci mohou získat jen skupiny soutěžící s minimem 16/18 sportovců, dle aktuálních pravidel ECU. 

● Nová definice divize Parents: 

Divize Parents je určena pro osoby starší 18 let, které na dané soutěži zároveň nesoutěží v žádné jiné soutěžní divizi. 

Divize Parents se řídí Obecnými pravidly ČACH a Všeobecnými bezpečnostními pravidly a podmínkami sestavy (viz 

Levelbook). 

Původní definice: 

Divize Parents je určena pouze pro rodiče a dospělé rodinné příslušníky dětí členských klubů ČACH, kteří aktivně 

nesoutěží v jiných seniorských divizích. Divize Parents se řídí Obecnými pravidly soutěží ČACH a Všeobecnými 

bezpečnostními pravidly pro cheerleading dle aktuálního Cheer Levelbooku 

● Výsledné pořadí a vyhlášení výsledků - Návh nebyl setkáním trenérů podpořen 

Ve výsledném pořadí budou v rámci jedné věkové skupiny  řazeny všechny levely za sebou od nejvyššího po nejnižší viz 

model ECU a bude uvedeno pořadí z celkového počtu soutěžících v celé věkové skupině. + ukázka několika modelových 

situací. 

 -> motivace k posunu po škále levelů a ocenění méně obsazených divizí 

● Vyhlášení a ocenění zachováno pro všechny levely  

Doporučení pro organizátory soutěží - věnovat větší trofeje pro nejvyšší levely ve věkových skupinách, kde je levelů 

více. 

 

 

 

 

Hobby 

 

● Úprava definice a pravidel pro Hobby - přijetí Návrhu B 

● Cíl Hobby -> vstupní brána pro nové kluby  

● Věkové skupiny Děti (5–15) a Mládež (11 a více) -> zjednodušení věkových skupin, jasně dané hranice bez dalších věk 

podmiňujících výjimek 

● Širší věková škála -> větší flexibilita při sestavování soutěžní choreografie 

● Jen týmové divize pro úplné nováčky 

● Možné věkové výjimky na základě žádosti u Trenérské komise 

● Neomezovat dobu, kterou se klub účastní Hobby divize  -> každý má přirozenou motivaci účastnit se co možná 

nejvyššího levelu, který ovládá 
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Performance cheer 

 

● Nové názvy věkových skupin u dětských divizí (Tiny, Mini, ...)  

-> kompletní vyřazení pojmu “Peewee” z používané terminologie (bez věkových skupin Baby a Youth, které se 

objevují v Cheerleadingu) 

● Hranice věkových skupin odpovídající nejnižším levelům cheerleadingu 

● Zrušení Doubles Jazz (viz ECU) 

● Zrušení Team Hip Hop a Team Jazz u dětských věkových skupin 

● Zrušení věkové skupiny Youth u Team Performance a Doubles Performance 

-> věkové rozhraní zapadá do věkové skupiny Mini 

 

 

 

Další 

 

Pracovní skupina na základě diskuse a námětů trenéru v rámci setkání trenérů zaimplementovala změny do původně 

předloženého návrhu a vypracovala finální verzi, kterou předkládá VV ČACH ke schválení. 

Změny proběhly v těchto bodech: 

● Upřednostnění pojmenování číslované level struktury, ICU pojmenování kategorií druhotně 

 

● Posunutí věkové hranice v kategorii Parents od 18 let (místo od 15 let) 

 

● Zvolen vítězný návrh B pro Hobby divizi (rozšířené věky viz schéma v tabulce) 

 

● Oproti původnímu návrhu zrušen AllGirl a Coed v Senior Level 3 a Level 4 

 

● Návrh na vyhlášení výsledků a řazení levelů za sebe v rámci jedné věkové skupiny nebyl pro příští sezonu přijat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


