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 Česká  asociace  cheerleaders,  z.s.  (dále  jen  “ČACH”)  prostřednictvím  této  koncepce  naplňuje  účel 
 své  hlavní  činnos�  dle  platných  stanov,  tj.  zajištění  vzdělávání,  organizování  školení,  soustředění  a 
 dalších  ak�vit  pro  trenéry,  porotce,  sportovce  a  další  složky  působící  v  oblas�  cheerleadingu. 
 ČACH  na  základě  aktuálních  potřeb  českého  cheerleadingu  vytváří  a  zajišťuje  různé  studijní 
 programy,  kempy  a  semináře  související  s  dlouhodobým  rozvojem  sportovního  odvětví 
 cheerleading. 

 ČACH je organizátorem těchto vzdělávacích projektů: 

 ●  COACH UNIVERSITY 
 ●  JUDGES UNIVERSITY 
 ●  TALENT ACADEMY 

 1.  COACH UNIVERSITY 
 COACH  UNIVERSITY  poskytuje  vzdělání  pro  trenéry,  asistenty  trenérů  a  manažery  ve  sportovním 
 odvětví  cheerleading.  Systém  pomáhá  plynulému  zvyšování  sportovní  výkonnos�,  profesionalizaci 
 sportovního  odvětví,  odbornos�  pracovníků  ve  sportovním  odvětví,  zvýšení  bezpečnos�  tréninku 
 a  �m  i  snížení  úrazovos�.  Poskytuje  trenérům  návody  k  systema�ckému  vedení  tréninkových 
 jednotek,  rozšíření  por�olia  tréninkových  metod  a  postupů.  Rozvíjí  vzdělávací  programy  pro 
 sportovní  a  taneční  cheerleading,  vedení  klubů  a  týmů,  a  zároveň  se  specializuje  na  práci  s 
 různými  věkovými  skupinami  s  ohledem  na  úroveň  a  ob�žnost.  Nejvyšší  vzdělávání  je  realizováno 
 prostřednictvím  akreditovaného  systému  Trenérských  licencí,  jehož  podmínky  jsou  specifikovány  v 
 samostatném dokumentu (SYSTÉM TRENÉRSKÝCH LICENCÍ V RÁMCI COACH UNIVERSITY). 

 Vzdělávací akce ČACH zahrnuté do projektu Coach University: 

 Trenér licence Cheer C 
 Trenér licence Cheer B 
 Trenér licence Cheer A 
 Trenér licence Performance C 
 Trenér licence Cheer D - asistent trenéra 
 Levels Clinic 
 Performance Conference 
 Stunt Conference 
 Tumble Conference 
 Management Klubu 
 Tumble Day for Coaches 
 První pomoc v cheerleadingu 

 Další vzdělávací akce jsou organizované ve spolupráci se zastřešující světovou organizací 
 Interna�onal Cheer Union (ICU) a dostupné na internetovém portálu : 
 h�ps://icu.member365.org/ 
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https://icu.member365.org/


 2.  JUDGES UNIVERSITY 

 JUDGES  UNIVERSITY  poskytuje  vzdělání  pro  porotce  ve  sportovním  odvětví  cheerleading.  Systém 
 pomáhá  plynulému  zvyšování  úrovně  soutěžního  hodnocení  cheerleadingu,  profesionalizaci  a 
 odbornos�  porotců  cheerleadingu.  JUDGES  UNIVERSITY  projekt  poskytuje  porotcům  návody  ke 
 správnému  a  objek�vnímu  hodnocení  cheerleadingových  soutěží  a  pomáhá  v  orientaci  aktuálních 
 pravidel tohoto odvětví. 

 Vzdělávací akce zahrnuté do projektu Judges University: 

 Judges Scoring Clinic 
 Judges Workshops 
 Judges Conference 
 Levels Clinic 

 Další vzdělávací akce jsou organizované ve spolupráci se zastřešující světovou organizací 
 Interna�onal Cheer Union (ICU) a dostupné na internetovém portálu : 
 h�ps://icu.member365.org/ 

 3.  TALENT ACADEMY 

 TALENT  ACADEMY  poskytuje  vzdělání  pro  sportovce  ve  sportovním  odvětví  cheerleading.  Systém 
 pomáhá  plynulému  zvyšování  sportovní  výkonnos�,  zvýšení  bezpečnos�  tréninku  a  �m  i  snížení 
 úrazovos�,  poskytuje  sportovcům  techniky  správného  provedení  prvků  s  ohledem  na  různé 
 věkové  skupiny  s  ohledem  na  úroveň  a  ob�žnost  ve  sportovním  a  tanečním  cheerleadingu.  Talent 
 academy  navazuje  na  projekt  přípravy  sportovně  talentované  mládeže  ČACH  a  plní  úkoly 
 souvisejících  s  podporou  dlouhodobé  systema�cké  péče  a  sportovní  přípravy  mladých 
 talentovaných  sportovců,  směřující  ke  státní  sportovní  reprezentaci.  Péči  o  talentovanou  mládež 
 podrobně  specifikuje  dokument  KONCEPCE  SPORTOVNÍ  PŘÍPRAVY  TALENTOVANÝCH  DĚTÍ  A 
 MLÁDEŽE a jednotlivé prováděcí pokyny. 

 Vzdělávací akce zahrnuté do projektu Talent Academy: 

 Stunt Camp 
 Tumble Camp 
 Performance Camp 
 Kempy talentované mládeže (SpS, SCM, Ost) 
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 4.  ZÁVĚR 
 Toto  znění  koncepčního  projektu  bylo  schváleno  Prezidiem  ČACH  dne  15.  9.  2022  a  nabývá 
 účinnos�  dnem  schválení  Prezidiem  ČACH,  současně  nahrazuje  předešlé  dokumenty  (“Obecné 
 informace Coaches University”). 

 Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. 

 V případě sporů určuje správný výklad Prezidium ČACH. 

 vr Bc. Jana Slavíková 
 viceprezidentka 

 4 


