
 

 

© ČESKÁ ASOCIACE CHEERLEADERS, z. s.                                                                                     SPARKLING CHEER CUP 2021 

IČ 26546612 | www.cach.cz                                                                                                                                                               verze 01. 11. 2021 

  1 / 2 

 

 

 

 

 

Soutěž ve sportovním cheerleadingu pořádaná Prezidiem České asociace cheerleaders, z.s. (dále jen „ČACH“). Soutěž je 

určena pro registrované členy ČACH za daný Klub a zahraniční hosty. Soutěž je zařazena do České národní cheer ligy. 
 

Vzhledem ke stále se zhoršující situaci, vysokému nárůstu pozitivně testovaných na Covid-19,  tvrdším podmínkám 

testování od 1. 11. 2021 a komplikacím v tréninkovém procesu kvůli nařízeným karanténám rozhodlo Prezidium ČACH o 

uspořádání soutěže Sparkling Cheer Cup ve virtuální formě. Tato forma Vám umožní předvést a natočit soutěžní sestavu 

flexibilně a v bezpečném prostředí, bez nutnosti vynaložení dalších nákladů na speciální testování, cestování apod.  

 

Jak na to: 

 Přes aplikaci ERS2 přihlaste v termínu do 19.11.2021 k účasti své klubové soutěžní skupiny (Pozn.: přihlášky 

odeslané před změnou formy soutěže jsou i nadále platné). 

 Natočte vystoupení přihlášené soutěžní skupiny ve vnitřním prostředí (tělocvična či jiný vhodný prostor).  

 Pořízená videa soutěžních vystoupení spolu s pořízenou fotografií, kontaktní osobou a doručovací adresou pro 

zaslání cen zašlete do neděle 28. 11. 2021 prostřednictvím google formuláře; k dispozici ZDE.  

(Je možné v rámci Klubu zasílat soutěžní videa postupně, v různé termíny, po 19.11.2021 připojte k názvu číslo 

vystoupení.). 

 Obdržená soutěžní vystoupení ohodnotí porota složená i ze zahraničních odborníků. 

 V týdnu od 6. 12. 2021 budou postupně videa zveřejňována a proběhne vyhlášení výsledků.  

 O dalších detailech budeme průběžně informovat. 

 Po zveřejněné výsledků budou rozeslána ocenění a medaile poštou. 

 

Web: http://www.cach.cz/souteze/scc/sparkling-cheer-cup-2021.php 

FB event: https://www.facebook.com/events/610464293295098 

 

Registrace: 

Prostřednictvím Elektronického registračního systém ČACH (dále jen “ERS2”): registrace.cach.cz 

V případě dotazů k registraci/přihlášení kontaktujte prosím ČACH prostřednictvím e-mailu registrace@cach.cz. 

 

Přehled termínů soutěže: 

19. 11. 2021 - poslední termín pro registraci Klubů, soutěžních skupin,  

28. 11. 2021 - poslední termín pro: 

 nahrání a zaslání videa přes google formulář 

 provedení nevyhnutelných změn Soutěžících  

 dohlášení popř. odhlášení Soutěžících již přihlášených skupin (činí sám Klub v ERS2)  

V týdnu od 6. 12. 2021 proběhne zveřejnění soutěžních videí a vyhlášení výsledků.  

 

Soutěžní poplatky (startovné) pro 1 osobu: 

 200 Kč účast v 1 divizi - Soutěžící, Náhradník 

 +50 Kč za každou další divizi 

 0 Kč  trenér soutěžní skupiny (prosíme o uvedení trenéra/trenérů jednotlivých soutěžních skupin, je zde návaznost  
na statistiky a anketu Trenér roku) 

 

Slevy na startovném budou poskytnuty v těchto výších a případech: 

 50 % ze soutěžního poplatku pro všechny Soutěžící ve věkové skupině Baby 

 90 % ze soutěžního poplatku pro všechny Soutěžící v kategorii Parents Cheer  

 

 

 

 

KARTA SOUTĚŽE 

SPARKLING CHEER CUP 2021 - VIRTUAL 

 

http://www.cach.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEWi8c8Wd7byvWzc0zDGQbz4bbj4vieg1_hBWr8Xt2hsx6sw/viewform?usp=sf_link
http://www.cach.cz/souteze/scc/sparkling-cheer-cup-2021.php
https://www.facebook.com/events/610464293295098
mailto:registrace@cach.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEWi8c8Wd7byvWzc0zDGQbz4bbj4vieg1_hBWr8Xt2hsx6sw/viewform?usp=sf_link
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Storno poplatky: 

V případě odhlášení Účastníka ze Soutěžní skupiny, Soutěžní skupiny nebo celého Klubu do 19. 11. 2021 činí storno 

poplatek 0 %.  Při odhlášení po 19.11.2021 činí storno poplatek 100 % startovného. Storno bude uplatněno bez ohledu na 

to, zda byla v okamžiku odhlášení faktura za startovné již vystavena / uhrazena. Změna osoby soutěžícího není považováno 

za odhlášení. 

 

Pravidla: 

Soutěž se řídí dle níže uvedených, samostatných DOKUMENTŮ: 

 Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22 

 Obecná pravidla soutěží ČACH 2021/22 

 Pravidla bezpečnosti ČACH 2020/21 (Cheerleading) 

 Pravidla bezpečnosti ČACH 2019/20 (Performance Cheer) 

 Pravidla bezpečnosti ČACH 2019/20 (Hobby Cheer) 

 

Přehled všech otevíraných divizí pro sezonu 2021/22 naleznete v samostatném dokumentu “Věkové skupiny a Plán 

otevíraných divizí 2021/22”, viz odkaz výše. Bližší popis jednotlivých divizí, jako je počet účastníků v soutěžní skupině, 

délka soutěžního vystoupení či bodovací listy naleznete v Obecných pravidlech ČACH 2021/22, viz odkaz výše. 

 

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ VIDEA: 

 Zaslané video musí mít max 4 min. Doporučujeme použít hudební podklad. 

 Nahrané video nesmí být sestříhané z více pokusů.  

 Ve videu nesmí být žádné postprodukční texty (skupinu označují organizátoři). 

 Video musí být v rozměru na šířku. 

 Video pojmenujte Číslo vystoupení (dle soupisky po 19.11.2021)_Zkratka Divize_Název skupiny  

 Klub nahraje do google formuláře také fotografii/screenshot soutěžní skupiny. 

 Ve videu musí být vidět celá plocha včetně všech sportovců. 

 Video musí být v dostatečné kvalitě. 

 Hudební podklad musí být ve videu dostatečně slyšet. Doporučujeme následně vložit hudební podklad do videa.    

 Pozor na hlasité fandění či komentáře v blízkosti mikrofonu. 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Přihlášením k akci účastník automaticky souhlasí s Pravidly Sparkling 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. 

 

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 předpisů.  

Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. 

http://www.cach.cz/
https://www.cach.cz/asociace/dokumenty-ke-stazeni.php
https://www.cach.cz/perch/resources/struktura-levlu-20212022-veky-tisk-20212022-2.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/obecna-pravidla-soutezi-cach-2021-22-ver-2021-09-09.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/cach-pravidla-2020-2021-cheerleadingcz-verze-2020-09-09.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/pravidlaperormnaceslovnikpojmualevelbookcach2019-20-1.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/hobby-pravidla-cach-2019-2020-s-bodovacimi-listinami.pdf

