
BASTA CHEER CUP 2021
VIRTUAL

Karta soutěže

Soutěž ve sportovním cheerleadingu pořádaná klubem BASTA CHEERLEADERS z.s. pod
záštitou České asociace cheerleaders (dále jen “ČACH”)a je součástí České národní cheer
ligy. Soutěž je určena pro registrované členské kluby ČACH i pro neregistrované kluby.

Vzhledem k aktuální Covidové situaci vedení soutěže rozhodlo o virtuální formě soutěže.
Tato forma Vám umožní předvést a natočit soutěžní sestavu flexibilně a v bezpečném
prostředí, bez nutnosti vynaložení dalších nákladů na speciální testování, cestování apod.

Termín: 11.12.2021
Místo: Celá ČR

Jak se virtuálně zůčastnit?

1) Přihlásit se přes ERS2 registrační systém a to až do 5.12.2021 (přihlášky přijaté před
změnou formy jsou i nadále platné)

2) Natočte své soutěžní sestavy
a) ve vnitřním prostředí
b) maximální délka 4 min.
c) video nesmí obsahovat žádné střihy - musí se jednat o souvislé natáčení
d) video nesmí obsahovat žádnou dodanou grafiku
e) formát videa na šířku
f) v záběru musí být vidět celá soutěžní plocha a všichni sportovci
g) hudební podklad musí být na videu dostatečně slyšet (pozor na hlasité

fandění v blízkosti kamery)
3) Pořiďte fotografii celého týmu
4) Každé video pojmenujte a označte soutěžním číslem - týmům již přihlášeným budou

čísla zaslána obratem. Nově registrované kluby dostanou číslo po registraci.
OZNAČENÍ VIDEA: Číslo vystoupení_Zkratka Divize_Název skupiny

5) Všechna videa a fotografie nahrajte přes formulář:
https://forms.gle/VMM2H6efgh8JEaJ38 do 11.12.2021 23:59

6) Soutěžní sestavy ohodnotí certifikovaná porota
7) Vyhlášení výsledků proběhne formou videa
8) Ocenění bude zasláno poštou na adresy kontaktních osob klubů

Web: http://www.cach.cz/souteze/basta-cheer-cup/index.php
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Pravidla:
Soutěž se řídí dle níže uvedených, samostatných dokumentů:

● Obecná pravidla soutěží ČACH 2021/2022
● Slovník pojmů a Pravidla bezpečnosti ČACH Cheerleading 2020/2021
● Slovník pojmů a Pravidla bezpečnosti ČACH Performance 2020/2021
● Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22
● Pravidla bezpečnosti ČACH 2021/2022 (Hobby Cheer)

Aktuální verze všech dokumentů na www.cach.cz

Soutěžní poplatky:
Soutěžící

- 200 Kč - jedna kategorie
- 50 Kč - každá další kategorie

Doprovod (trenér, asistent atd.)
- 0 Kč

V případě již uhrazené faktury dojde k vytvoření nové faktury a vrácení peněz.

Registrace:
Registrace probíhá výhradně prostřednictvím Elektronického registračního systému ČACH:
www.cach.cz/registrace
Pro neregistrované kluby je možné zřídit hostující přístup. Stačí napsat na
bastacheercup@gmail.com

Přehled termínů soutěže:
● 5.12.2021

registrace přes ERS2 registrační systém
● 11.12.2021

nahrání videí a fotek přes google formulář
● 19.12:2021

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků:
Podrobnosti upřesníme.

Obecná ustanovení
Přihlášením k akci účastník automaticky souhlasí s Pravidly Basta Cheer Cupu 2021 a
dalšími instrukcemi a pokyny organizátora akce. V případě nepředvídatelných jevů a
skutečností, technických obtíží či jiných překážek si organizátor soutěže vyhrazuje právo
soutěž zcela zrušit. Odesláním soutěžní přihlášky se Klub zavazuje k respektování
soutěžních pravidel v celém jejich znění, soutěžního řádu ČACH a dalších instrukcí a
pokynů organizátora soutěže. Odesláním přihlášky uděluje účastník souhlas se zpracováním
a zveřejněním zaslaného videa a fotografií na ČACH webových stránkách, sociálních sítích,
apod. Všichni účastníci musí dodržovat obecná bezpečnostní hygienická opatření,
následovat nařízení vlády i v případě virtuální formy soutěže.
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Přehled otevřených divizí:
Otevíráme divize dle ČACH, všechny podrobnosti ohledně kategorií, délky soutěžní sestavy,
obtížnosti a další naleznete zde:

● Obecná pravidla
● Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22

Nestandardní otevírané kategorie:

Double synchro group stunt

Věková skupina Level Rozdělení Délka sestav Soutěžící

MINI Level 2
(Intermediate)

bez rozdělení max 1:00 8 -10
(dva group stunty)

YOUTH Level 3
(Median)

bez rozdělení max 1:00 6 -10
(dva group stunty)

JUNIOR Level 5
(Elite)

AllGirl / COED max 1:00 6 -10
(dva group stunty)

SENIOR Level 6
(Premier)

AllGirl / COED max 1:00 6 -10
(dva group stunty)

Hodnotící kritéria Double synchro group stunt

Stunty a výhozy

Provedení 30

Obtížnost 20

Forma a vzhled 20

Synchronizace 10

Celkový dojem
Přechody 10

Showmanship 10

Celkem 100

Double partner stunt

Věková skupina Level Rozdělení Délka sestav Soutěžící

JUNIOR Level 5
(Elite)

AllGirl / COED max 1:00 3

SENIOR Level 6
(Premier)

AllGirl / COED max 1:00 3
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Hodnotící kritéria

Stunty a výhozy

Provedení 30

Obtížnost 25

Forma a vzhled 20

Celkový dojem
Přechody 15

Showmanship 10

Celkem 100

Group Cheer

Věková skupina Level Rozdělení Délka sestav Soutěžící

MINI Level 2
(Intermediate)

bez rozdělení max 1:30 4-5

YOUTH Level 3
(Median)

bez rozdělení max 1:30 3-5

JUNIOR Level 5
(Elite)

AllGirl / COED max 1:30 3-5

SENIOR Level 6
(Premier)

AllGirl / COED max 1:30 3-5

Hodnotící kritéria Group  cheer

Stunty 25

Tossy  (pro MINI zakázané) 25

Pyramidy 15

Akrobacie, skoky 10

Plynulost sestavy, přechody 5

Celkový dojem, showmanship, tanec 10

Celkem 90 (MINI 65)
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Na této soutěži se můžete zúčastnit i těchto kategorií:
Team performance Kick

Věková skupina Délka sestav Soutěžící

JUNIOR max 2:15 8-24

SENIOR max 2:15 8-24

Performance doubles Kick

Věková skupina Délka sestav Soutěžící

JUNIOR max 1:30 2

SENIOR max 1:30 2
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