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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

SPARKLING CHEER CUP 2021 
 

Vánoční třpytivá soutěž v cheerleadingu! 

 

Soutěž Sparkling Cheer Cup je vánoční soutěž pořádaná Prezidiem České asociace cheerleaders, z.s s dlouhou 

historií, koná se již od roku 2006! Vzhledem ke stále se zhoršující situaci, vysokému nárůstu pozitivně testovaných 

na Covid-19, tvrdším podmínkám testování a komplikacím v tréninkovém procesu kvůli nařízeným karanténám 

byla soutěž Sparkling Cheer Cup uspořádána v letošním roce ve virtuální formě. 

 

Úkolem týmů bylo natočit svou sestavu v tělocvičně a následně zaslat do 27. 11. 2021 video organizátorovi. 
Soutěžní sestavy byly hodnoceny online týmem porotců složeným z českých i zahraničních zkušených odborníků 
a zároveň nových českých porotkyň. Vyhlášení probělo v 18:00 ve dnech 6. 12. (malé divize) a 7. 12. 2021 (týmové 
divize) a to přes kanál Youtube ČACH - playlist Sparkling Cheer Cup 2021 - Virtual. Během vyhlášení se zároveň 
promítaly všechny soutěžní sestavy a vyjádření a komentáře porotců k zaslaným videím. V rámci vyhlášení 
umístění týmů byly vyhlášeny také speciální ceny poroty 5 kategorií (Cheer Team, Group a Partner Stunts, 
Individual, Performance Cheer Team, Performance Doubles) s vlastním komentářem porotců dané kategorie, 
proč zrovna tato sestava porotu oslovila.  Soutěžící tak mohli sledovat vyhlášení a vystoupení společně se svými 
týmy, či v pohodlí domova. I přes všechna karanténní opatření, které týmy doprovází, se soutěže zúčastnilo na 
300 sportovců v 61 soutěžních sestavách!  
  
Děkujeme všem za účast v této nelehké době, všichni jste bojovali ze všech sil a věříme, že jste si vystoupení i 
virtuální sledování výsledků užili i ve svých tělocvičnách s "domácí" soutěžní atmosférou. Gratulujeme 

medailistům k umístění divákům děkujeme za přízeň!!  
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TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 

27. 11. 2021: termín pro zaslání soutěžních videí 

6.-7. 12. 2021: termín vyhlášení 

 

POŘADATEL SOUTĚŽE 

Česká asociace cheerleaders, z.s. 

www.cach.cz 

 

MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Virtual - Stránka soutěže, FB událost  

Vyhlášení výsledků včetně všech vystoupení a komentáře poroty na youtube ČACH:  

PLAYLIST SPARKLING CHEER CUP 2021 

 

STATISTIKA ÚČASTI NA SOUTĚŽI 

Počet účastníků: 278  

Počet soutěžních vstupů: 61 

Počet zúčastněných klubů: 14 včetně hostů ze Slovenska a Polska 

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

10 věkových skupin, 5 cheerleadingových kategorií, 2 performance kategorie, 7 výkonnostních 

cheerleadingových levelů a 3 taneční styly utvořily celkem 42 soutěžních divizí 

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

200 Kč účast v 1 divizi - Soutěžící, Náhradník; +50 Kč za každou další divizi 
0 Kč trenér soutěžní skupiny 
 
PRAVIDLA 

Soutěž se řídila aktuálním zněním: 
Karty soutěže SCC 2021 
Bodovacích listin ČACH 2021/22 
Obecných pravidel soutěží ČACH 2021/22  
Pravidel bezpečnosti ČACH 2021/22 (Cheerleading, Performance Cheer, Hobby) 
Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22 

 

ODBORNÁ POROTA 

Cassidy Smith (USA), Rachel Pearson (GB), Fiona Collumb (IR), Małgorzata Wrońska (PL), Andrea 

Paňko (SVK), Petra Žáková, Kristina Voráčová, Barbora Schejbalová, Alena Piskorová, Veronika 

Váchová, Tereza Lomičková 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cach.cz/
https://www.cach.cz/souteze/scc/sparkling-cheer-cup-2021.php
https://www.facebook.com/events/610464293295098
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RUsnLVncyEjMG8rIEBAwAKML-6t8OWW
https://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-scc-2021-virtual-2.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/bodovaci-listiny-vzory-24112019.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/cach-pravidla-2020-2021-cheerleadingcz-verze-2020-09-09.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/struktura-levlu-20212022-veky-tisk-20212022-2.pdf
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OCENĚNÍ 

310 medailí - pro všechny soutěžící včetně trenéra  

61 diplomů - pro každé soutěžní vystoupení 

5 speciálních cen poroty 

Cheer Team, Performance Cheer Team získávají mašle od https://cheer-shop.pl/ 
Group a Partner Stunts: trička s vlastním potiskem od FitGEAR 
Individual: pronájem airblocku  na rok  
Performance Doubles: unikátní balíček REPRE  
Celkové výsledky  
 

  
 

 

https://cheer-shop.pl/
https://www.instagram.com/fitgear_prints/
https://air-track.cz/na-doma/107-airblock-20-cm-vyska.html
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/vysledne-poradi-cheer-cup-2021.pdf
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