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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

CHEER CUP 2021 – LET’S CHEER AGAIN 
 

Dlouho očekávaná soutěž v cheerleadingu s osobní účastí! 

 

V neděli 20. 6. 2021 proběhla soutěž, na kterou český cheerleading čekal více než rok. Soutěžilo se 

v klasických divizích, avšak vzhledem k velké tréninkové pauze v netradiční úpravě levelů a ve kratším 

časovém limitu (1 min). Své sestavy přijelo předvést 250 sportovců z 11 členských klubů České asociace 

cheerleaders, z. s. 115 diváků zhlédlo 55 soutěžních choreografií.  

 

Soutěž Cheer Cup 2021 byla spojena s heslem Let’s CHEER Again!, jelikož se jednalo o první soutěž s 

osobní účastí po více než roční pauze a byla uspořádána v návaznosti na postupné rozvolňování 

vládních opatření COVID-19. Celá soutěž byla rozdělena do čtyř bloků. Po každém bloku proběhlo 

vyhlášení, aby účastníci strávili v hale, ve které musela být dodržována přísnější vládní opatření 

(zejména nošení respirátorů), co nejméně času. Zároveň muselo po druhém bloku kvůli omezení počtů 

účastníků ve vnitřních prostorách proběhnout vyklizení celé haly a proběhla také dezinfekce prostor. 

 

Soutěž proběhla pro cheerleading v novém místě v hale Slavia-Eden v Praze a i přes velmi horké počasí 

či vládní omezení se celý den v hale nesla příjemná domácí atmosféra a vzájemná podpora! Děkujeme 

všem sportovcům za účast a jejich skvělé výkony, gratulujeme medailistům k umístění a děkujeme 

divákům za přízeň! 
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TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 

20.6. 2021 11:30-19:00 

 

POŘADATEL SOUTĚŽE 

Česká asociace cheerleaders, z.s. 

www.cach.cz 

 

MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Hala Slavia – Eden 

Vladivostocká 10, 100 00 Praha 10-Vršovice 

 

MODERÁTOR 

Marie Cerhová - Event Manager ČACH 

Michaela Rejzková - Event Manager Junior ČACH 

 

STATISTIKA ÚČASTI NA SOUTĚŽI 

Počet účastníků: 283 

Počet diváků: 115 

Počet soutěžních vstupů: 55 

Počet zúčastněných týmů: 11 

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

4 věkové skupiny, 4 cheerleadingové kategorie, 2 performance kategorie a 6 výkonnostních 

cheerleadingových levelů utvořilo celkem 24 soutěžních divizí 

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

Účastník v jedné divizi: 200 Kč 
Účastník ve dvou divizích: 300 Kč  
Účastník ve třech a více divizích: 350 Kč  
Nesoutěžní účastník: 100 Kč (trenér, asistent trenéra, doprovod), 2 zdarma za klub 

 

VSTUPNÉ 

Pouze v den konání a na místě:  

Dospělý: 100 Kč 

Děti, které nedosáhly věku 15 let: 50 Kč 
Děti, které nedosáhly věku 4 let: zdarma  

 
PRAVIDLA 

Soutěž se řídila aktuálním zněním: 
Karty soutěže  http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-cheer-cup-2021-4.pdf, 
Bodovacích listin ČACH 2019/2020 s výjimkami hodnotících kritérií uvedených v tabulkách  
u jednotlivých kategorií viz Karta soutěže, 
Bodovacích listin, Levelbooků a slovníků pojmů ČACH 2019/20 (zvlášť dokument pro Cheer  
a Performance divize), které naleznete na stránce soutěže. 
 

http://www.cach.cz/
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-cheer-cup-2021-4.pdf
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ODBORNÁ POROTA 

Choreografie hodnotili: Jana Slavíková, Petra Žáková, Barbora Schejbalová, Kristina Voráčová, Tereza 

Lomičková, Aneta Macharová a Veronika Váchová.  

 

SOUTĚŽNÍ PLOCHA 

Flexi Roll 14x14 m  

Pro performance vyznačená plocha 

 

WARM-UP ZÓNA 

Flexi Roll 4x14m 

Pro performance vyznačená plocha 

 

DELEGÁTI 

Každý klub obdržel 2 vstupy jako nesoutěžní účastník 
zdarma 

ODKAZY NA SOUTĚŽ NA WEBU 

Stránka soutěže http://www.cach.cz/cheer-cup-1.php 

 

OCENĚNÍ 

395 medailí - pro všechny soutěžící včetně trenéra  

55 diplomů - pro každé soutěžní vystoupení

Celkové výsledky naleznete na  http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/vysledne-poradi-
cheer-cup-2021.pdf 
 
DÁREK 

Při registraci každý sportovec a trenér obdržel dárek na památku - button Let’s CHEER Again! 

 

CHEER RUN 

Na akci také proběhlo předávání cen další ČACH akce Cheer Run,  

které probíhalo ve dnech 12.4.2021-30.5.2021. 

Více na http://www.cach.cz/cheer-run.php  

   

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

Zdravotní dohled - Sosan 

Zvuk – Raju Audio 

ČACH Event Staff - 11 osob STAFF + 5 členů Prezidia ČACH  

+ 1 secretary general 

 

MÉDIA 

Příspěvky ze soutěžní plochy a zákulisí na Instagramu ČACH_LIFE 

https://www.instagram.com/cach_life/ a Facebooku ČACH 

 

http://www.cach.cz/cheer-cup-1.php
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/vysledne-poradi-cheer-cup-2021.pdf
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/vysledne-poradi-cheer-cup-2021.pdf
http://www.cach.cz/cheer-run.php
https://www.instagram.com/cach_life/
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