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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 

1.1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

Cheerleadingová online soutěž pořádaná výkonným výborem České asociace cheerleaders, z. s. (dále 
jen “ČACH”). 

Tato Obecná pravidla ONLINE CHEER CUP 2020 jsou platná pouze pro tuto specifickou online soutěž 
pořádanou ČACH. 
 
Veškeré soutěže ČACH se řídí dle těchto níže uvedených samostatných dokumentů:  

 Slovníku pojmů a LevelBook ČACH Cheerleading 2019/20, 

 Slovníku pojmů a LevelBook ČACH Performance 2019/20, 
Aktuální verze všech dokumentů jsou k dispozici na www.cach.cz. 
 

1.2 SOUTĚŽNÍ PŘIHLÁŠKA A PODMÍNKY ÚČASTI 

Zúčastnit se mohou registrovaní sportovci ČACH i neregistrovaní rodinní příslušníci či přátelé 
cheerleadingu. Soutěžící zašlou do 10. 4. 2020 odkaz na svou sestavu uloženou pomocí cloudu 
(úložiště, např. leteckaposta.cz, ulozto.cz, uschovna.cz, ...) pomocí zpráv na Instagram cach_life  
či ČACH FB messenger, anebo email marie.cerhova@cach.cz. Současně se zasláním videa zašlete 
informace: jméno, příjmení sportovce/ů, kategorie, klub. Zasláním videa se tak automaticky 
přihlásíte k soutěži. Přihlášením k soutěži automaticky souhlasíte s Obecnými podmínkami a pravidly 
soutěže Online Cheer Cup 2020. 

1.3 PRŮBĚH SOUTĚŽE 

Videa budou nahrána dle kategorií na Instastories IG CACH_LIFE a příbězích FB ČACH, počínaje 
pondělím 13. 4. 2020, dle počtu přihlášených bude příp. zveřejnění rozděleno dle kategorií do více 
dnů, maximálně však do 17. 4. 2020. U každé sestavy bude grafika se jménem (přezdívkou) účastníka 
a příslušnou kategorií. Každý soutěžící/soutěžní skupina dostane číslo. Videa soutěžících budou 
uložena do highlightu na profilu ČACH.  

1.4 STARTOVNÉ  

Zdarma. 

 

2 VĚKOVÉ SKUPINY 

 

V této soutěži není věkové rozdělení.  

http://www.cach.cz/
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3 KŘÍŽENÍ SOUTĚŽÍCÍCH 

 

Každý soutěžící může v rámci této soutěže soutěžit pouze v jedné soutěžní skupině v dané kategorii. 

Každý soutěžící se může zúčastnit více soutěžních kategorií (např. CHEER INDIVIDUAL i FAMILY). 

 

4 HUDBA 
4.1 DÉLKA SOUTĚŽNÍ SESTAVY 

Délka soutěžní choreografie, která bude hodnocena, musí být v rozmezí 20-45 sekund. Ve videu  
by měl být účastník dostatečně vidět (nohy, ruce ve vzpažení a upažení). Video musí být v dostatečné 
kvalitě. 

4.2 HUDEBNÍ PODKLAD 

Doporučujeme použít hudební podklad. 

 

5 PŘEHLED OTEVÍRANÝCH KATEGORIÍ A 
HODNOCENÍ 

 

V této soutěži soutěží muži i ženy dohromady, kategorie se nedělí na allgirl a coed.  

Osoba mladší 18 let provádějící gymnastické prvky musí být pod dohledem dospělé osoby. 

V sestavě je povoleno používat bezpečné pomůcky a rekvizity. Kostým a rekvizity musí být vhodné k 
dané choreografii, odkládání částí kostýmů a rekvizit je dovoleno tak, aby nebránilo v bezpečném 
cvičení. 
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5.1 KATEGORIE A HODNOCENÍ 

FAMILY  

 2 a více účastníků. 

 Libovolná sestava (tanec, stunts, skoky, body positions, gymnastické prvky) s alespoň jedním 

rodinným příslušníkem či “necheer” kamarádem. 

 Hodnotí se: originalita, kreativita a kostým (max 10 bodů), celkový dojem a spirit (max 10 

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: 80 bodů. 

CHEER&DANCE s plyšákem či domácím mazlíčkem 

 1 a více účastníků 

 Libovolná sestava (tanec, stunts, skoky, body positions, gymnastické prvky) s plyšovou 

hračkou či domácím mazlíčkem. 

 Hodnotí se: originalita, kreativita a kostým (max 10 bodů), celkový dojem a spirit (max 10 

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: 80 bodů. 

 

PERFORMANCE INDIVIDUAL (DANCE)  

 1 účastník. 

 Sestava může obsahovat různé taneční styly – např. Hip Hop, Orient, Street dance, Zumbu,  

a další. Zařazení technických prvků výhodou. 

 Hodnotí se: originalita, kreativita a kostým (max 10 bodů), Celkový dojem a spirit (max 10 

bodů), Obtížnost (10 bodů), Provedení (max 10 bodů), Taneční prvky (max 10 bodů).  

Maximální možný počet dosažených bodů: 50 bodů. 

 

PERFORMANCE TEAM (DANCE)  

 2 a více účastníků (z řad cheerleaders). 

 Složení videa pomocí libovolné aplikace.  

 Sestava může obsahovat různé taneční styly – např. Hip Hop, Orient, Street dance, Zumbu,  

a další. Zařazení technických prvků výhodou. 

 Hodnotí se: originalita, kreativita a kostým (max 10 bodů), Celkový dojem a spirit (max 10 

bodů), Obtížnost (10 bodů), synchronizace (10 bodů), Provedení (max 10 bodů), Taneční 

prvky (10 bodů).   

Maximální možný počet dosažených bodů: 60 bodů.    
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 CHEER INDIVIDUAL  

 1 účastník. 

 Sestava musí obsahovat alespoň jeden prvek z body position (pozice topa: např. heel stretch, 

bow and arrow, arabesque, scale, scorpion, ….),  alespoň jeden skok (např. pike, X, toe touch, 

kombinace,….) a alespoň jeden gymnastický prvek (např. stojka, hvězda, přemet, salto, …) -  

v rámci možností a bezpečnosti a pod dohledem dospělé osoby!. 

 Hodnotí se: Originalita, kreativita a kostým (max 10 bodů), celkový dojem a spirit (max 10 

bodů), obtížnost (max 10 bodů), Provedení (max 10 bodů), povinné prvky (max 10 bodů).  

Maximální možný počet dosažených bodů: 50 bodů. 

CHEER TEAM  

 2 a více účastníků (z řad cheerleaders). 

 Složení videa pomocí libovolné aplikace. 

 Sestava musí obsahovat alespoň jeden prvek z body position (pozice topa: např. heel stretch, 

bow and arrow, arabesque, scale, scorpion,….), alespoň jeden skok (např. pike, X, toe touch, 

kombinace,….) a alespoň jeden gymnastický prvek (např. stojka, hvězda, přemet, salto, …) -  

v rámci možností a bezpečnosti a pod dohledem dospělé osoby! 

 Hodnotí se: originalita, kreativita a kostým (max 10 bodů), celkový dojem a spirit (max 10 

bodů), obtížnost (max 10 bodů), synchronizace (max 10 bodů), provedení (max 10 bodů), 

povinné prvky (max 10 bodů).  

Maximální možný počet dosažených bodů: 60 bodů. 

 

5.2 APLIKACE PRO VYTVOŘENÍ KOLÁŽÍ Z VIDEÍ 

Aplikací, které vám umožní vytvořit koláž z videí je celá řada např.: Unfold, InShot, Layout, Video 
Collage Maker.Všechny tyto aplikace jsou dostupné jak v AppleStore tak v GooglePlay zdarma. Je 
dovoleno používat i jiné aplikace. 

 

5.3 POROTA 

Odborná porota sestává ze tří odborných porotců. 

Proti hodnocení odborné poroty se není možné odvolat. 

Hodnotit budou i diváci (fanoušci) – (cena sympatie). Každý soutěžící/soutěžní skupina dostane číslo, 
podle kterého budou fanoušci hlasovat na instagramovém a FB účtu a události pod příhodným 
příspěvkem, nejdříve den po zveřejnění posledního závodníka. Zveřejnění příspěvku, tedy zahájení 
hlasování, bude zveřejněno na Instagramu @cach_life a Facebookovém účtu a události ČACH 
minimálně 12 hodin předem. Hlasování bude probíhat alespoň 3 dny. 
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6 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. 

Výherci budou slavnostně zveřejněni, oceněni medailí a speciálním CHEER balíčkem. Ceny budou 
zaslány poštou. 

7 FAIR PLAY 
  
Všichni účastníci, odesláním soutěžní přihlášky (videa), souhlasí s tím, že se budou v průběhu soutěže 
chovat v duchu fair play a pozitivně.  
 
Závažné případy nesportovního chování jsou důvodem k diskvalifikaci. 

 

8 SANKCE 
 

8.1 PENALIZACE 

 
Penalizace budou odečteny z celkového výsledku, tj. součtu bodovacích listin od všech porotců. 
Za každého jednoho porotce budou z celkového výsledku odečteny body následovně: 
 
Překročení časového limitu soutěžního vystoupení o:  
 

 5 - 10 sekund = jeden (1) bod penalizace za každého z porotců  

 11 a více sekund = tři (3) body penalizace za každého z porotců 
 

8.2 DISKVALIFIKACE 

 Za nesportovní a vulgární chování soutěžících, vyzývavé oblečení, pohyby či kostým v 
nahraných videích. 

 Za nesportovní a vulgární chování soutěžících či trenéra během soutěže. 

 Zaslání videa po termínu. 

 Zasláním nekvalitního videa. 
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9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Zveřejněním videa se odesílatel automaticky přihlásí k soutěži. 

Přihlášením k soutěži automaticky souhlasí účastník s Obecnými podmínkami a pravidly Online cheer 
cupu 2020. 

Účastí v soutěži souhlasí účastník s použitím a zveřejněním zaslaných materiálů (video, fotografie) a 
jejich dalšímu použití ČACH v rámci soutěže Online Cheer Cup. 
 
Odesláním soutěžní přihlášky (tedy videa či fotografie) se soutěžící zavazuje k respektování 
soutěžních pravidel v celém jejich znění, soutěžního řádu ČACH a dalších instrukcí a pokynů 
organizátora soutěže.  
 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž přerušit na nezbytně dlouhou dobu, předčasně ukončit 
či soutěž zcela zrušit. 
 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo přesunout účastníka soutěže 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. 

 
V Praze, dne 30.3.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


