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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 ligovou soutěží zařazenou do 

dvoustupňového soutěžního systému do České národní cheer ligy. Sparkling Cheer Cup 2022 (SCC 2022) se koná ve 

virtuální formě. 

 

Pravidla přihlášení a průběh soutěže: 

• Přihlášení všech soutěžních skupin je možné nejpozději do středy 16. 11. 2022 do 12:00 prostřednictvím 

elektronický registrační systém (dále jen “ERS2”) 

• Nahrání soutěžních videí je možné nejpozději do pátku 25. 11. 2022 do 12:00 prostřednictvím Google 

formuláře ZDE. Spolu s videem nahrajte také fotografií soutěžní skupiny a doručovací adresou pro případné 

zaslání ocenění. 

• Název videa soutěžní skupiny musí být v tomto formátu pojmenované Číslo vystoupení (dle soupisky, po 

16.11.2022)_Zkratka Divize_Název skupiny. (Je možné v rámci Klubu zasílat soutěžní videa postupně, v různé 

termíny) 

• Porota složená z českých a zahraničních odborníků ohodnotí video a doplní navíc textový komentář s 

doporučeními pro sportovce a trenéry pro případná úpravy choreografie  do další části sezony. 

• Vyhlášení výsledků proběhne online, v neděli 27. 11. 2022 na sítích ČACH @CACH_life, FB ČACH/event a 

stránce soutěže.  

• Po zveřejnění výsledků budou rozeslána ocenění a medaile umístěným skupinám poštou. 

 

Stránka soutěže: https://www.cach.cz/souteze/scc/sparkling-cheer-cup-2022.php 

 

Registrace: 

ProstřednictvímERS2: registrace.cach.cz 

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

 

Přehled termínů soutěže: 

16. 11. 2022, 12:00 - poslední termín pro registraci Klubů, soutěžních skupin,  

25. 11. 2022, 12:00  - 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)  

27. 11. 2022 - vyhlášení výsledků na sítích ČACH 

 

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 

• 50 % ze soutěžního poplatku pro všechny Soutěžící v kategorii Parents Cheer, kteří jsou zároveň registrovanými 

členy ČACH  

 

 

 

 

 

KARTA SOUTĚŽE 

SPARKLING CHEER CUP 2022 - VIRTUAL 

 

http://www.cach.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmiDeGUde65QHhvcvV5qC4Cq0GgRW5X2tQ3txQ-pKLGBNd_w/viewform
https://www.cach.cz/souteze/scc/sparkling-cheer-cup-2022.php
mailto:registrace@cach.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmiDeGUde65QHhvcvV5qC4Cq0GgRW5X2tQ3txQ-pKLGBNd_w/viewform
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Storno poplatky: 

V případě odhlášení Účastníka ze Soutěžní skupiny nebo celého Klubu do 16. 11. 2022 činí storno poplatek 0 %.  Při 

odhlášení po 16. 11. 2022 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 považována za 

odhlášení. 

 

Pravidla: SCC 2022 se řídí dle platného soutěžního řádu ČACH:  

• Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2022/23 

• Obecná pravidla soutěží ČACH 2022/23 

• Pravidla bezpečnosti ČACH 2022/23 (Cheerleading, Performance, Hobby) 

• Bodovací listiny ČACH 

• Pravidla České národní cheer ligy 2022/23 

 

Pravidla pro zveřejnění videa: 

• Formát .MP4 

• Video záznam dlouhý max 4 min.  

• Statický záznam bez pohybů či chvění videa. Doporučujeme použít stativ. 

• Doporučené prostředí pro natáčení videí je dobře osvětlené a má jednotné pozadí bez rušivých prvků. Video 

natáčejte ve vysoké kvalitě. 

• Video musí být natočené v sezoně 2022/23. Pro potvrzení ukažte na začátku videa cedulku s nápisem SCC2022.  

• Video musí být tvořeno jedním záznamem v kuse, nesmí být sestříhané z více pokusů.  

• Zákaz postprodukčních úprav videa. Vztahuje se i na texty jako název skupiny atd.. 

• Ve videu musí být vidět všichni účastnící se sportovci. 

• Rozměr videa:  

o Týmové divize, Doubles a Individuals - na šířku videu musí být vidět celá soutěžní plocha po celou 

dobu vystoupení.  

o Group stunts a Partner stunts - na výšku. Skupina musí být natočena zepředu.  

• Název video souboru: Číslo vystoupení (dle soupisky, po 16. 11. 2022)_Zkratka Divize_Název skupiny.MP4 

• Doporučujeme použít hudební podklad. Hudební podklad musí být ve videu dostatečně slyšet. Doporučujeme 

následně vložit hudební podklad do videa.  Pozor na hlasité fandění či komentáře v blízkosti mikrofonu. 

• Při porušení některých požadavků na videa může safety judge udělit penalizaci 1-5 bodů za každého porotce. 

• Doporučujeme natočit video nejpozději 2 týdny před soutěží, abyste měli možnost příp. opravy. Samotné video 

bude kontrolováno až safety judgem v den soutěže, nebude kontrolováno organizátorem při zaslání. 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Přihlášením k akci účastník automaticky souhlasí s Pravidly Sparkling Cheer Cupu 2022 a dalšími instrukcemi a pokyny 

organizátora akce. V případě nepředvídatelných jevů a skutečností, technických obtíží či jiných překážek si organizátor 

soutěže vyhrazuje právo soutěž přerušit na nezbytně dlouhou dobu či zcela zrušit. Odesláním soutěžní přihlášky se 

Klub zavazuje k respektování soutěžních pravidel v celém jejich znění a soutěžního řádu ČACH. Odesláním přihlášky 

uděluje účastník souhlas se zpracováním a zveřejněním zaslaného videa a fotografií na ČACH webových stránkách, 

sociálních sítích, apod. V případě sporných situací udává výklad pravidel Prezidium ČACH. 

 

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/

