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E-Bulletin č. 1 – Safari Cheer Cup 2016 
Pokyny pro účastníky a soutěžící 

 

Vážení trenéři, manažeři týmů a cheerleaders,  
 
děkujeme všem týmům a soutěžícím za přízeň a zaslané přihlášky na třetí ročník jedinečné open-air soutěže v ČR. 
Safari Cheer Cup je více než soutěž – je to místo pro společný teambuilding, prima rodinný výlet, spojení sportu, 
vzdělávání a přírody v pohodové atmosféře Safari a ZOO - ruku v ruce trenéři, sportovci, rodiče a fandové! 

Počet soutěžních vstupů se od minulého roku opět navýšil! Těšit se můžete na 140 choreografií, které vám předvede 
424 soutěžících ze 14 týmů! 

TERMÍN KONÁNÍ 
Sobota 11. 6. 2015 

Detaily soutěžního dne viz soutěžní harmonogram. 

POŘADATEL 
Česká asociace cheerleaders, www.cach.cz 
 

MÍSTO KONÁNÍ 
ZOO Dvůr Králové, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové, www.zoodk.cz 
Detailní popis cesty a mapa na stránkách ZOO http://www.zoodvurkralove.cz/cs/pred-navstevou/kudy-k-nam/ 
Soutěž probíhá v amfiteátru u plameňáků. 

 

   

 

http://www.cach.cz/
http://www.zoodk.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/cs/pred-navstevou/kudy-k-nam/


  Safari Cheer Cup 2016                                                                                                                    Česká asociace cheerleaders 
e-Bulletin č. 1                                                                                                                                                      Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6 

ODKAZY NA SOUTĚŽ NA WEBU 
Stránka soutěže  

http://www.cach.cz/index.php/akce-a-souteze/safari-cup-2016-aktualni-informace 
Facebooková událost 

https://www.facebook.com/events/485458441655957/ 

 

MODERÁTOR 
Radovan Slavík – trenér týmu Fighters cheerleaders  

 
VSTUPENKY PRO DIVÁKY 
Vstupenky pro diváky neboli balíček „Opice“, za zvýhodněné ceny můžete zakoupit v předprodeji u trenérů týmu 
v hromadné objednávce přes Elektronický registrační systém „ERS“ do 3. 6. 2016.  
 
Předprodej: 
Balíček divák „Opice“  - 350 Kč (účastnický poplatek, vstup do ZOO na 1 den, vstup do amfiteátru) 
Balíček divák „MiniOpička“ pro děti do 4 let - 220 Kč  

Na místě u stánku ČACH před hlavním vstupem do ZOO: 
Balíček divák „Opice“  - 400 Kč (účastnický poplatek, vstup do ZOO na 1 den, vstup do amfiteátru) 
Balíček divák „MiniOpička“ pro děti do 4 let - 250 Kč 

Vstup dětí do 2 let zdarma. 
Více o balíčcích pro soutěžící a diváky naleznete níže a v soutěžních pravidlech. 
Vstup pro veřejnost bude umožněn od 9:00. 

 

REGISTRACE A UBYTOVÁNÍ DIVÁKŮ A SOUTĚŽÍCÍCH 

Registrace: 

Registrace soutěžících a distribuce fanouškovských balíčků bude probíhat prostřednictvím 
organizátora a pořadatele soutěže ČACH u stanu ČACH! 
Po příjezdu si vyzvedněte své „akreditace“ k objednaným balíčkům, tj. příslušnou vstupenku a barevnou visačku, což 
Vám umožní vstupy a pohyb dle zakoupených balíčků  - vstup do ZOO, amfiteátru i do kempu (v případě 
ubytovaných). 
Soutěžící, ohlídejte si časy příjezdu a dostavte se k registraci ideálně dvě hodiny před svým vystoupením! 
 
Místo registrací a vydávání akreditací bude situováno: 

- v pátek před vstupem do kempu od 18:00 do 19:30 hod 
- v sobotu před vstupem do ZOO „U rotundy“ od 8:30 do 13:00 hod, viz. plánek 

 

Startovní a účastnické poplatky: 
Veškeré startovní (soutěžící) či účastnické (trenér, fanoušek, ubytovaný) poplatky byli týmům vyfakturovány.  
 
Ubytování: 
Stany je možné umístit po prostoru kempu dle pokynů organizátora a ve spolupráci se zaměstnanci kempu. Vjezd 
autem bude povolen pouze na vyložení a nakládku. Parkování aut v kempu vzhledem k velkému pohybu dětí a jejich 
bezpečnosti nebude umožněn. Zaparkujte svá auta na parkovišti u kempu.  
Pozn. ubytování je pouze ve vlastních stanech. 

 

http://www.cach.cz/index.php/akce-a-souteze/safari-cup-2016-aktualni-informace
https://www.facebook.com/events/485458441655957/
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Přehled vstupů do ZOO u balíčků s ubytováním: 
 
Gorila 
2 noci v Safari campu ve vlastním stanu. 
Host může vstoupit do ZOO již od pátka večer (noční ZOO) až do neděle večer. 

Páteční slon 

1 noc v Safari campu ve vlastním stanu. 

Host může vstoupit do ZOO již v pátek večer a jít na noční ZOO a pak být celý den v ZOO v sobotu až do zavíračky. 

Sobotní slon 
1 noc v Safari campu ve vlastním stanu.  
Host může vstoupit do ZOO až v sobotu ráno, možnost noční ZOO ze soboty na neděli a v neděli ráno má také přístup do 
ZOO. 

 
Ubytovaní mohou opakovaně vstoupit do ZOO. Mezi kempem a ZOO použijte prosím vstup restaurací U Lemura. 

 
 
SLUŽBY, STÁNKY A DOPROVODNÝ PROGRAM: 
 
KLOBOUKY 

Objednané stylové safari slamáky s potiskem  
si můžete vyzvednout u stánku s registrací.  
Pokud jste si klobouk nestihli objednat,  
je možné to napravit a zakoupit jej u ČACH stánku. 
Množství klobouků v prodeji na místě je omezené. 

 
NÁRAMKY 
Připravili jsme pro vás další unikátní náramek s tématikou Safari Cheer Cupu 2016 do sběratelské sbírky á 30 Kč. 
Zakoupit si ho můžete u ČACH stánku u amfiteátru. 

 

 
FOTOKOUTEK Karas 
Fotky z plochy i provoz fotokoutku zajistí Foto Karas. Využijte možnosti zakoupit si tištěnou fortografii přímo na 
místě v den akce a nebo si objednejte své fotografiie po akci z pohodlí domova na internetu 
http://karasfoto.eu/http://karasfoto.eu/work_type/30-4-2016-cheerleaders-praha/ 

 
CheerChick 
Obchůdek nejen s cheer chick doplňky ;-) https://www.facebook.com/cheerchick.cz/info/?tab=page_info 

 
CHEER CITY 
Cheer shop s kvalitním německým cheer oblečením a mašlemi. http://www.cheercity-shop.de 

 
OBČERSTVENÍ 
Využijte nabídky občerstvení přímo v areálu ZOO: 
Bufet  Banua v kempu, Restaurace u Lemura v Zoo, Bufet u slonů, Restaurace Rotunda 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkarasfoto.eu%2F&h=nAQGPrqT3
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkarasfoto.eu%2F&h=nAQGPrqT3
https://www.facebook.com/cheerchick.cz/info/?tab=page_info&hc_location=ufi
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ZÁZNAM SOUTĚŽNÍCH VSTUPŮ 
bude průběžně zveřejňován na Youtube kanálu ČACH 
https://www.youtube.com/channel/UC7BbWi_g4btU0_1TGn8ZHcg 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO SOUTĚŽÍCÍ A TRENÉRY 

HUDBA 

Pokud jste tak již neučinili, zašlete své hudební podklady k soutěžním vystoupením obratem na music@cach.cz, 
řádně označené číslem soutěžního vystoupení, názvem Týmu, zkratkou soutěžní divize a soutěžní skupiny např.: 
001_Bears_CTAS6_GreanBears.MP3. Zároveň doporučujeme mít záložní nosič (např. CD nebo flash disk) a jednoho 
zástupce z Týmu přítomného v průběhu soutěžní sestavy u hudební produkce.  

KONTAKTY V DEN SOUTĚŽE 
V případě nejasností při příjezdu a v průběhu dne: Marie Cerhová – 721 570 875  
Registrace soutěžících: Renata Štefanová – 603 374 880 

REGISTRACE SOUTĚŽNÍCH TÝMŮ 
Registrace soutěžních týmů bude probíhat v čase od 8:00 do 13:00 v pořadí, v jakém se soutěžící / doprovody  / 
fanoušci dostaví. V případě zájmu o pozdější týmovou registraci si prosím domluvte konkrétní čas s Renatou 
Štefanovou. V případě, že budou všichni soutěžící / doprovody / fanoušci uvedení na přihlášce odregistrováni před 
13 hodinou, bude registrace ukončena dříve. Diváckou vstupenku poté bude možné zakoupit u ČACH stánku 
v prostorách u Amfiteátru. 
 
U registrace prosíme o přítomnost odpovědné osoby jednající za tým na dané soutěži uvedené v soutěžní přihlášce, 
která je povinna nahlásit veškeré případné změny týkající se soutěžících / doprovodů, či případné zrušení soutěžních 
vystoupení. Odpovědná osoba obdrží u registrace aktuální harmonogram v případě, že dojde ke změnám od poslední 
zaslané verze. U registrace proběhne evidence a předání vstupenek všem soutěžícím, doprovodům a fanouškům 
uvedeným na přihlášce, případně je možné dokoupení balíčku „Opice“. 

 
PROSTOR PRO SOUTĚŽÍCÍ 
Pro převlečení soutěžících a odložení věcí je určen  
zastřešený prostor přímo za pódiem v amfiteátru  
a dvě místnosti včetně WC v budově za soutěžní plochou.  
Za odložené věci se neručí, cennosti si proto raději  
uschovejte u svých trenérů a doprovodů.  Vzhledem  
k charakteru místa a akce nelze oddělit prolínání  
soutěžících a diváků v daném prostoru. 
Soutěžící mohou sledovat soutěž z hlediště amfiteátru.  

SITUAČNÍ PLÁNEK AMFITEÁTRU 
Amfiteátr je umístěn vedle plameňáků. 
Do amfiteátru budou vpuštěni pouze soutěžící a diváci  
s platnou akreditací, kteří budou řádně označení  
u stánku ČACH na parkovišti při registraci/vstupu. 

SOUTĚŽNÍ PLOCHA   
12 x 8 m, flexi roll (pro cheer i dance divize).  

WARM UP 
1 pás koberec flexi roll volně pod širým nebem vedle plameňáků. Nerušte je! Sportujte v souznění s přírodou  

PLAMEŇÁCI 
PROSTOR 

PRO 

SOUTĚŽÍCÍ 

mailto:music@cach.cz
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NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH PŘED SOUTĚŽNÍM VYSTOUPENÍM 
Soutěžící se řadí dle soutěžního pořadí. U stanoveného vchodu k soutěžní ploše jsou připraveny vždy 3 po sobě 
následující soutěžní skupiny. Každá soutěžní skupina (přihlášený tým) si sama odpovídá za svou včasnou přípravu 
a nástup k soutěžnímu vystoupení dle časového harmonogramu, který se však může v průběhu soutěžního dne 
o několik minut měnit. Sledujte proto případné změny. 

Před vstupem na soutěžní plochu si prosím řádně očistěte obuv o nástupní pás, neznečišťujte plochu dalším 
sportovcům, kteří vystupují po zbytek dne po vás. 

PRAVIDLA 
Soutěž se řídí aktuálním zněním Pravidel RCC včetně bodovacích listin, Levelbookem ČACH 2015/16 a Slovníkem 
pojmů ČACH, které naleznete na stránce soutěže. 

http://www.cach.cz/index.php/akce-a-souteze/safari-cup-2016-aktualni-informace 

 
POROTA  
Izabela Machalica (PL), Jana Markovičová (CZ), Simona Míková (CZ), Natalia Ćwik (PL), Bára Schejbalová (CZ), Andrea 
Lavrinčíková (SK). Porota bude umístěna v horní části tribuny. Prosíme, nezaclánějte porotcům ve výhledu! 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
V rámci soutěžního dne proběhnou 2 průběžná vyhlášení výsledků (12:00 a 15:30) a hlavní závěrečné vyhlášení 
v 18:00. Sledujte, prosím, harmonogram a dostavte se k danému vyhlašování včas. 
 

OCENĚNÍ 
Medaile obdrží skupiny umístěné na 1., 2. a 3. místě včetně trenéra. Celkem 
se můžete těšit na  570 medailí a 5 figurek pro sloučené divize, které se 
utkají v Cheer a Dance Battle. 

Pro vybrané kategorie jsme navíc připravili i tematické výhry jako je krmení 
žiraf, focení s plazy, procházka po ZOO s průvodcem, plyšová surikata a další. 

BODOVACÍ LISTINY  

Bodovací listiny si za svůj tým vyzvedněte na konci soutěžního dne u stolu poroty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cach.cz/index.php/akce-a-souteze/safari-cup-2016-aktualni-informace
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MOKRÁ VARIANTA 
V případě nepřízně počasí, si organizátor soutěže vyhrazuje právo soutěž přerušit na nezbytně dlouhou dobu, 

přesunout soutěž do krytých prostor tělocvičny školy SSIS (Nábřeží J. Wolkera), soutěž předčasně ukončit či soutěž 

zcela zrušit. V případě zrušení soutěže pro nepřízeň počasí v den konání soutěže, bude soutěžícím, kteří nemohli 

vůbec vystoupit, vráceno 150 Kč ze soutěžních poplatků.  

Tělocvična SSIS je od hlavního vchodu ZOO vzdálená cca 1 km, tj. cca 15 min chůze. Jděte ulicí Štefánikova směrem 
k Labi, přejděte přes most v ulici Husova. Vydejte se vpravo na nábřeží J.Wolkera. Tělocvična je třetí budova v pořadí 
po levé straně, označená písmenem „G“ viz plánek. 

V tělocvičně není tribuna ani jiný dostatečně velký prostor pro všechny diváky. Prosíme proto diváky, aby vždy po 
vystoupení skupiny, uvolnili prostor dalším divákům a respektovali pokyny organizátora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amfiteátr 
Hlavní 

parkoviště 

vchod ZOO 

SSIS 

tělocvična 

budova „G“  
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ORIENTAČNÍ PLÁN ZOO 
http://www.zoodvurkralove.cz/cs/pred-navstevou/mapa-zoo/ 
 

 

http://www.zoodvurkralove.cz/cs/pred-navstevou/mapa-zoo/

