
 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ 

TERMÍN  A MÍSTO  

 
____________________________________________________________________________________ 

7. celorepubliková  tradiční soutěž v Ústí nad Labem 

pro všechny věkové i výkonnostní kategorie 

 

KARTA SOUTĚŽĚ 
 

 

Termín: 7. 12. 2019 

Místo: Sportovní hala Sluneta 

Adresa: Jateční 1026/18, Ústí nad Labem. 

 

 

Přihlášení je možné přes Elektronický Registrační Systém ČACH 

www.cach.cz/registrace 

 - přihlášení je možné i pro neregistrované týmy 

1. etapa: Při zaslání přihlášek a startovného do 1. 11. 2019 = celková sleva 10 % za včasné zaslání- 

first minute! 

2 etapa: Při zaslání přihlášek a startovného do 20. 11. 2019 = řádné startovné bez slevy. 

3. etapa: Při zaslání přihlášek a startovného nejpozději do 1. 12. 2019 =  bude účtován 

přípatek k řádnému startovnému ve výši 20 % 

 

 

 

 350,-Kč - jeden soutěžící, jedna soutěžní kategorie 

 50,-Kč - každá další soutěžní kategorie 

 na 15 soutěžících 1 trenér (dozor) zdarma 

STARTOVNÉ 

http://www.cach.cz/registrace


 

 

 

PRAVIDLA 

 

 
 

 

Soutěž se řídí dle uvedených, samostatných dokumentů: 

 Obecná pravidla soutěží ČACH 2019/2020 

 Karta soutěže 

 Slovník pojmů a LevelBook ČACH Cheerleading 2019/2020 

 Slovník pojmů a LevelBook ČACH Performance 2019/2020 

 Bodovací listiny ČACH 

 Web soutěže – pravidla nově otevíraných divizí, mimo divize ČACH 

Aktuální verze je k dispozici na www.cach.cz 

5. Nesoutěžní doprovod, průchod halou 

 

Soutěžní povrch cheer: 12x12 m Flexi Roll 

Soutěžní povrch performance: 12x12 Baletizol 

Warm-up: upozorňujeme, že warm-up nemá rozměry soutěžní plochy, gymnastické prvky a stunty 

je možné provádět pouze na tomu určeném povrchu 

 

 

20. 11. 2019 – řádný termín pro přihlášení 

 

25. 11. 2019 – termín pro zaslání označené hudby na  music.bastacheercup@gmail.com 

1. 12. 2019 – poslední možnost nahlášení soutěžících (last minute) 

 

apomeňte! 

Všechny otevírané cheer i performance divize naleznete zde: 

http://www.cach.cz/perch/resources/plan-oteviranych-divizi-cach-2019-20-verze-2-20190918.pdf 

NAVÍC OTEVÍRANÉ DIVIZE: 

Double  synchro tumbling  

Délka sestavy: max 1 min 

Počet soutěžících: 2 

Levely: 

peewees- max L2 

youth - max L3 

junior - max L5 

senior - max L6 

Hodnocení: 

- provedení, technika, synchronizace, obtížnost 

 

 

 

 

SOUTĚŽNÍ POVRCH A WARM-UP 

PŘEHLED TERMÍNŮ 

PŘEHLED OTEVÍRANÝCH DIVIZÍ 

http://www.cach.cz/
http://www.cach.cz/perch/resources/plan-oteviranych-divizi-cach-2019-20-verze-2-20190918.pdf
http://www.cach.cz/perch/resources/plan-oteviranych-divizi-cach-2019-20-verze-2-20190918.pdf


 

 

 

Double partner stunt  

Délka sestavy: max 1 min 

Počet soutěžících: 3 

Levely: 

youth - max L3 

junior - allgirl, COED max L5 senior - allgirl, COED max L6 

Hodnocení: 

hodnotící listiny – viz.group stunt 

Double synchro group stunt 

Délka sestavy: max 1 min 

Počet soutěžících: dva group stunty = 8-10 soutěžících 

Levely: 

peewees – max L2 

youth – max L3 

junior - allgirl, COED max L5  

senior - allgirl, COED max L6 

Hodnocení: 

hodnotící listiny – viz.group stunt + synchronizace 

Family tým 

Délka sestavy: max 2:15 min 

Počet soutěžících: max  24 

Levely: 

v rámci zachování dobrého zdraví😊 

Hodnocení: 

hodnotící listiny – family divize 

Performance hip hop  

Délka sestavy: max 2:15 min 

Počet soutěžících: max 24 

Levely: 

peewees  

youth  

Hodnocení: 

hodnotící listiny – team cheer dance hip hop 

Double synchro dance Hip Hop 

Délka sestavy: max 1:30 min 

Počet soutěžících: 2 

Levely: 

peewees  

youth  

Hodnocení: 

hodnotící listiny – doubles cheer dance divize 

 



 

 

 

Double synchro dance jazz  

Délka sestavy: max 1:30 min 

Počet soutěžících: 2 

Levely: 

junior 

senior  

Hodnocení: 

hodnotící listiny – doubles cheer dance divize 

 

 

Podrobný popis kategorie Hobby naleznete na webu. 

10. Jsme tu pro vás  

TĚŠÍME SE NA VÁS V ÚSTÍ NAD LABEM 
Radka Bandasová, tel: 603 116 174, Katka Šlitrová 604 105 414, Nikol Röhrichová, tel.: 731 167 894 

 

 

https://bastacupusti.webnode.cz/divize-hobby-pravidla/

