
 

 

 
 
 

SETKÁNÍ TRENÉRŮ 

 

Neděle 13. 2. 2022 14-18 hod, Praha Strahov 

 

Prezidium a Trenérská komise České asociace cheerleaders, z. s. (dále jen „ČACH“) zve trenéry 

cheerleadingu zástupce klubů na Setkání trenérů, které se uskuteční prezenční formou v sídle 

společnosti ČACH na adrese Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, v zasedací místnosti č. 234  

v neděli 13. 2. 2022 od 14:00 hodin. 

 

REGISTRACE 

Svou účast na Setkání trenérů prosíme potvrďte prostřednictvím Google Formuláře nejpozději týden 

předem, tj. do neděle 6. 2. 2022. Formulář zde https://forms.gle/Y9MCK2nf5srQDhK36. 

 

OBČERSTVENÍ 

Pro účastníky Setkání bude připraven odpolední lehký coffee break. 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

Setkání trenérů ČACH se bude řídit hygienickými nařízeními platnými v den zasedání. Při vstupu do 

konferenčních prostor proběhne kontrola O-N dle aktuálních nařízení. Připravte si prosím potřebná 

potvrzení. Prosíme účastníky o použití respirátorů FFP2 či nanoroušky. 

V případě změny vládních nařízení či nenadálé události si Prezidium a Trenérská komise ČACH 

vyhrazuje právo na změnu formy Setkání trenérů na on-line formu, změnu termínu či změnu 

hygienických opatření. 
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PROGRAM 

 

Harmonogram sezony 2022/23    (40 min; Prez.) 

➢ představení plánovaných termínů 

➢ termíny soutěží 

➢ SCC virtual - diskuse 

➢ Olympijský festival léto 2024 

➢ novinky ve vzdělávání 

➢ spolupráce s Rakouskem 

 

Česká národní cheer liga    (5 min; Prez. JS) 

➢ názvy soutěžních skupin stejné po celou sezonu (v ERS)  

➢ názvy soutěžních skupin “oficiální” 

 

Klubové soutěže 

➢ žádosti o výjimky zasílat každému konkrétnímu organizátorovi soutěže zvlášť (5 min, Prez.) 

➢ COVID-19 kompenzace    (10 min; Prez. Tis.; TK) 

 

Obecná pravidla  

➢ prezentace o novinkách, výklad  (30 min; PS Bezpečnost PŽ) 

➢ nominace na soutěže   (15 min; Prez MM) 

➢ individual scoresheet  

➢ žádosti o výjimky  (10 min, TK) 

➢ návrh věkové benevolence u nenominačních divizí  (5 min, TK) 

 

Porotci v ČR  (10 min, PS Porotci. BS) 

➢ o projektu, statistiky, pozvánka    

 

Přímá podpora klubů ČACH (Talent)   (10 min, Prez. JS, TK) 

➢  zhodnocení 2021 

➢ vyhodnocení dotazníku na rok 2022  

➢ oblasti žádosti a období pro podání žádosti (TK) 



 

 

 

Věkové skupiny   (10 min; PSRSP) 

➢ zhodnocení 

➢ vize 

 

Projekt 15+ (10 min; PSRSP) 

➢ kick off   

 

Doping (30 min; Antidopingový výbor) 

➢ info, postup, novinky 

➢ terapeutické výjimky 

 

Hostování 

➢ Představení projektu (TK) 

 

Vzdělávání trenérů 

➢ Kreditový systém (10 min; TK, Prez. BS) 

 

Další různé (dotazy, diskuse, plánované projekty atd.)  

➢ cheerleadig do škol (Prez.) 

➢ fair play, chování k soupeři  (PS porotci) 

➢ propagace (TK) 

➢ projekt podpory z dotace Magistátu hl. m. Praha (TK) 

➢ Partneři ČACH (TK) 

 

 

 

 

 
Vysvětlivky: 
Prez. = Prezidium ČACH 
TK = Trenérská komis ČACH 
PSRSP = Pracovní skupina pro rozvoj a strategické plánování 
PS Bezpečnost = Pracovní skupina pro bezpečnost a levelbook 
PS Porotci = Pracovní skupina porotců 


