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E-Bulletin č. 2 – Kvalifikační kolo malých divizí Mistrovství ČR 2015 

Oficiální Mistrovství ČR v cheerleadingu 

Pořadatel: Česká asociace cheerleaders 

 

V kvalifikačním kole poměří síly celkem 285 soutěžících, kteří vystoupí celkem ve 120 

soutěžních skupinách.  

 

TERMÍN KVALIFIKAČNÍHO KOLA  

Sobota 18. 4. 2015 

  

MÍSTO KONÁNÍ  

Sportovní hala Tatran, Sibeliova 368/51, 162 00 
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VSTUPENKY PRO FANOUŠKY A VEŘEJNOST  

můžete zakoupit na stránkách Ticketportalu, vstupné 170,- Kč, v den konání 200,- Kč. 

www.ticketportal.cz/event.aspx?id=133868  

Vstup pro veřejnost bude umožněn od 9:30.  

 

DOPRAVA K HALE 

 

 
 

Autem: K hale je možné dojet přímo autem. Parkování doporučujeme v přilehlých ulicích. 

MHD: Nejblíže jsou zastávky Sibeliova (tram) a Norbertov (bus). 

 

 

 

 

 



 

Mistrovství ČR 2015 
Česká asociace cheerleaders 

Zátopkova 100/2, 160 16 Praha 6 Česká asociace cheerleaders 
Zátopkova 100/2, 160 16 Praha 6 

 
 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO TRENÉRY A SOUTĚŽÍCÍ  

 

KONTAKTY V DEN SOUTĚŽE  

V případě nejasností v průběhu dne: Nikol Míková 605 113 311 

Registrace a příjezd: Renata Štefanová 737 744 477  

 

REGISTRACE SOUTĚŽÍCÍCH  

Registrace týmů bude probíhat v čase od 8:30 do 15:00 v pořadí, v jakém se soutěžící 

dostaví. Vstup soutěžících pro registraci bude probíhat postranním vchodem do sportovní 

haly. 

U registrace prosíme o přítomnost trenéra/zodpovědné osoby, který je povinen nahlásit 

veškeré případné změny týkající se soutěžících, či případné zrušení soutěžních vystoupení. 

Trenér/odpovědná osoba obdrží u registrace aktuální harmonogram v případě, že dojde ke 

změnám od poslední zaslané verze. Proběhne evidence soutěžících a doprovodů, kteří jsou 

uvedeni na přihlášce.  

 

NESOUTĚŽNÍ DOPROVOD  

Do zákulisních prostor mohou vstupovat pouze soutěžící a jejich doprovod s daným 

identifikačním označením. Označení platí zároveň jako vstupenka.  

Nesoutěžící členové týmu, rodiče a ostatní diváci si musí zakoupit vstupenku a mohou se 

pohybovat pouze v prostorách určených veřejnosti (nikoliv v zákulisních prostorách)!  

 

PROSTORY VYHRAZENÉ JAKO PRO PŘEVLÉKÁNÍ 

Za věci odložené v hale a prostorech pro převlékání se neručí – doporučujeme uložit si 

cennosti u trenérů/vašich doprovodů.  
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NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH PŘED SOUTĚŽNÍM VYSTOUPENÍM  

Soutěžící se řadí dle soutěžního pořadí. U stanovaného 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.  

 

IDENTIFIKACE SOUTĚŽÍCÍCH  

Identifikace jednotlivých soutěžících proběhne před vstupem na soutěžní plochu. Soutěžící 

budou vyzváni k předložení registračního průkazu ČACH, nebo jiného průkazu totožnosti 

(mimo malých dětí). Doporučujeme proto soutěžním skupinám dostavit se do určených 

prostor pro čekání na vystoupení s časovou rezervou. 

 

HUDBA  

Pokud jste již svou udbu nezaslali, zašlete, prosím, nejpozději dnes 14. 4. 2015, dle již 

zmíněných instrukcí (bulletin č. 1). Doporučujeme mít s sebou záložní nosič a jednoho 

zástupce z týmu přítomného v průběhu soutěžní sestavy u hudební produkce.  

 

SOUTĚŽNÍ PLOCHA  

Rozmístění soutěžních ploch na CHEER (z pohledu diváka vlevo) a DANCE (z pohledu diváka 

vpravo) můžete vidět na přiloženém situačním plánu. Pro Cheer divize bude soutěžní povrch 

tvořený tzv. Flexi Rollem 12x12m, pro Cheer Dance pak bude standardně Baletizol 12x12m.  

 

WARM-UP AREA  

Vyhrazené plochy v komplexu haly viz situační plán. Čas zkoušky je určen harmonogramem, 

vždy hodinu před soutěžním vystoupením, hudba bude pouštěna z vámi dodaných souborů, 

doporučujeme však mít s sebou záložní nosič. 
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POROTA  

Porota bude umístěna na sportovní ploše, přímo před vystupujícími.  

 

V odborné porotě zasedne:  

Sabrina Hadsell (USA/ČR), 

Barbora Schejbalová (ČR),  

Fero Bodnár (SK), 

Kristýna Beňová (ČR), 

Jana Markovičová (ČR),  

Pavla Poláková (ČR). 

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽNÍHO DNE  

10:00 - Oficiální zahájení soutěže  

10:05 - 12:15 První soutěžní blok (cekem 44 soutěžních vstupů)  

12:15 - 12:45 Vyhlášení výsledků (Group Stunt Peewee, Doubles Cheer Freestyle Pom 

Junior) 

12:45 - 15:00 Druhý soutěžní blok (cekem 45 soutěžních vstupů)  

15:00 - 15:15 Vyhlášení výsledků (Individual Peewee)  

15:15 - 16:45 Třetí soutěžní blok (celkem 31 soutěžních vstupů)  

16:45 - 17:45 Vyhlašování výsledků (všechny ostatní divize)  

 

Konkrétní pořadí a časy soutěžních vystoupení Kvalifikačního kola Mistrovství ČR bylo 

zasláno v harmonogramu, který taktéž naleznete na našich internetových stránkách.  

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A POSTUPUJÍCÍCH DO FINÁLE 

 Všechna nepostupová místa budou vyhlášena.  

Postupující soutěžící do finále obdrží medaile s označením finalista a bodovací listiny. 

Prosíme všechny týmy, aby v rámci fair play chování neodcházeli v průběhu vyhlášení a 

vyčkaly kolegiálně až do jeho konce. 
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CHEER SHOP  

Zboží firmy Sparrow nebude možné zakoupit na finále Mistrovství ČR. Využijte proto široké 

nabídky právě na kvalifikacích. Je možné kontaktovat prodejce a udělat předobjednávku, 

kterou vám přiveze na kvalifikace. 
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OBČERSTVENÍ  

U haly je k dispozici kavárna s drobným občerstvením Na Andělce, která se nachází přímo     

u vstupu do haly. Jídelní lístek naleznete na www.naandelce.cz. Její otevírací doba bude 

posunuta pro vás od 11:00 hod.  

 

FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR  

Bude umístěn přímo na místě a budete mít možnost zakoupit fotografie s logem soutěže, 

momentky ze soutěžního vystoupení nebo ateliérová fota s logem soutěže.  

Zakoupené fotky budete mít přístupné i na Facebooku.  

Ve vstupní hale budou rozmístěny monitory, na kterých si vyberete vámi zvolené fotografie, 

které vám na místě vytisknou, a odnesete si je tak v den soutěže domů.  

Fotografie je nutné objednat na místě. Prodej fotografií po akci nebude probíhat.  

 

OBECNÉ TECHNICKÉ POKYNY  

Vstup do haly je možný pouze v ČISTÉ SÁLOVÉ OBUVI nebo návlecích, uložených u vstupu do 

haly (trenéři, pozor taktéž na Vaši obuv, podpatky apod. - také platí pouze sálová sportovní 

obuv). V případě opouštění vnitřního areálu haly je nutné přezutí obuvi! Znečištění soutěžní 

plochy v hale a vnitřních prostor haly bude řešeno diskvalifikací!  

Vzhledem k bezpečnostním opatřením a sportovnímu charakteru akce je v hale NAPROSTÝ 

ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH SOUTĚŽNÍ HALY! V případě porušení bude 

spuštěn požární poplach a veškeré náklady včetně výjezdu hasičů budou předloženy k 

úhradě!  

Prosíme, dodržujte pořádek.  

Prosíme o ohleduplnost k ostatním soutěžícím, porotě i divákům a žádáme o udržování 

klidu okolo soutěžní plochy - trenér ručí za disciplínu týmu! 
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ORIENTAČNÍ PLÁNEK HALY 

 

 


