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Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu 2019 

Mistrovství ČR malých divizí - Performance doubles 2019 

e-Bulletin #1 

Informace a pokyny pro soutěžící 
      
 

Vážení cheerleaders, trenéři a manažeři klubů, 
 

děkujeme za zaslané přihlášky na MČR ve sportovním cheerleadingu a MČR malých divizí 
- Performance doubles 2019! Sejdeme se opět v hojném počtu! Těšit se můžete na více jak 1 300 

sportovců z 25 klubů,  kteří předvedou 150 choreografií.  
 

      
Níže v e-Bulletinu naleznete informace a pokyny, které vám usnadní soutěžní den. 

      
Organizační tým soutěže 

      
      
      
 

TOP INFO 
 

⮚ 1 300 soutěžících z 25 klubů  
⮚ 14 certifikovaných porotců (AT, GB, HU/USA, SLO, CZE, USA/CZE, DE)  
⮚ Medaile pro všechny sportovce umístěné na prvních třech místech, včetně trenéra, pohár 

             a diplom pro týmovou soutěžní skupinu 
⮚ Dárek pro všechny soutěžící – stylové CHEER tužky 
⮚ Slavnostní ceremonie 
⮚ Exhibiční show národního týmu „CN/CT Senior“  

⮚ Projekce na dvou LED obrazovkách 
⮚ On-line přenos  
⮚ Zpětná projekce  
⮚ VIP tribuna pro zástupce klubů 
⮚ Vstupenky zakoupené v předprodeji sítě Ticketportal za zvýhodněné ceny 

⮚ Dílnička: výroba buttonů s vlastním designem či logem soutěže 
⮚ Prostorná SHOP ZÓNA 
⮚ CEWE fotokoutek 
⮚ Foto z plochy balíčky 

⮚ Obědové balíčky 
⮚ Občerstvení 
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TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Sobota 11. 5. 2019, zahájení v 09:00 hod, předpokládaný čas zakončení ve 20:50 hod 

Detaily soutěžního dne viz soutěžní harmonogram, který se však může v průběhu soutěžního dne měnit. 
Sledujte proto případné změny. 
 

POŘADATEL SOUTĚŽE 
Česká asociace cheerleaders z. s., www.cach.cz 

 

MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE  

Hala Královka, Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 
 

 

DOPRAVNÍ SPOJENÍ, PARKOVÁNÍ  
Parkování je možné na placeném parkovišti na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu pražské 
Sparty. Cena 40,- Kč/hod pro osobní vozy, 700 Kč/den pro autobusy (ceník 2016). Upozorňujeme, 

že v okolí Letné je nedostatek volných neplacených parkovacích míst, je zde systém parkovacích zón. 
Pokud můžete, nechte auto doma nebo jej zaparkujte na okraji Prahy.  
Návaznost na MHD – tram zastávka Sparta.  

 

      
VSTUPENKY 
Rezervujte si své vstupenky a nakupujte  v předprodeji sítě Ticketportal za zvýhodněné ceny! 

https://www.ticketportal.cz/event/MISTROVSTVI-CR-VE-SPORTOVNIM-CHEERLEADINGU-2019 

 Vstupné: 
Předprodej 279,- Kč, v den konání a na místě 350,- Kč. 
Děti do 4 let - vstup zdarma bez nároku na místo k sezení. 

Děti do 10 let v předprodeji 80,- Kč, v den konání a na místě 100,- Kč. 

Při opuštění haly (bez možnosti návratu) odkoupení místenky za 50,-.  
ČACH si vyhrazuje toto kdykoli změnit, či odmítnout odkoupení. 
Tribuna vpravo „I“ 229,- 

 
 

https://www.ticketportal.cz/event/MISTROVSTVI-CR-VE-SPORTOVNIM-CHEERLEADINGU-2019
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ODKAZY NA SOUTĚŽ NA WEBU 

Stránka soutěže http://www.cach.cz/souteze/czcn/mistrovstvi-cr-2019.php 
http://www.cach.cz/souteze/nsmd/mistrovstvi-malych-performance-divizi-2019.php 

Facebooková událost https://www.facebook.com/events/600171447096925/ 
https://www.facebook.com/events/558753481253551/ 
 

MODERÁTOR 
Soutěžním dnem vás již tradičně provede Radovan Slavík. 

 

PRAVIDLA 

Soutěž se řídí aktuálním zněním  

Pravidel 

http://www.cach.cz/perch/resources/obecna-pravidla-soutezi-cach-2018-19ver13012019.pdf , 

bodovacími listinami 

http://www.cach.cz/perch/resources/pravidlabodovacilistinycach2017-18.pdf 
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/hobby-divize-bodovaci-list-hobby-divize.pdf , 

levelbookem a slovníkem pojmů ČACH 2018/19  

http://www.cach.cz/perch/resources/cach-levelbook-2018-2019-brozura.pdf 
http://www.cach.cz/perch/resources/pravidlaperormnaceslovnikpojmualevelbookcach2018-19.pdf 

Karta soutěže  
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-czcn-2019.pdf 

http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-mmd-doubles-2019-3.pdf 
 

POROTA 
Porota je sestavena z 14ti certifikovaných odborníků v oblasti cheer i dance. Vaše choreografie 

budou hodnotit:  Tony Hodges (HU/USA), Claudia Polz (AT) , Istvan Turcik (HU), Heli Turk (SLO), Tim 

Peffers (GB), Svea Kleeberg (DE), Simona Míková (CZE), Sabrina Hadsell (CZE/USA), Lana Gavrilov 
(SLO), Rachel Pearson (GB), Petra Žáková (CZE), Barbora Schejbalová (CZE), Maša Rogelj (SLO), 

Irena Hafner (SLO)  

      
SLAVNOSTNÍ CEREMONIE 
O přestávce ve 13:10, po vystoupení č. 65, proběhne slavnostní ceremonie. 
Prosíme, aby se 20 min před začátkem slavnostní ceremonie, tedy ve 12:50, dostavilo max 5 
zástupců z klubu do warm up.  

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

Během dne proběhnou dvě slavnostní vyhlašení: 
● 17:10 proběhne vyhlášení výsledků a slavnostní předání medailí a trofejí Cheer & 
Performance týmových divizí a Doubles Freestyle Pom Peewee. 
● 20:20 proběhne vyhlášení výsledků a slavnostní předání medailí Doubles Youth, Junior, 

Senior.  

Mini budou oceněny okamžitě po předvedení soutěžního vystoupení na soutěžní ploše bez uvedení 

pořadí (exhibice). Všichni soutěžící v této věkové skupině obdrží pamětní medaili. 
Prosíme všechny sportovce a účastníky, aby v rámci fair play chování neodcházeli v průběhu vyhlášení 

a vyčkali kolegiálně až do jeho konce. 
 

BODOVACÍ LISTINY 

Detailní hodnocení týmů bude k vyzvednutí na konci soutěžního dne u stolku s trofejemi. 
 

OCENĚNÍ 
Vítězné soutěžní skupiny na prvních třech místech se mohou těšit na medaili pro každého člena 

skupiny včetně jednoho trenéra. Týmové divize na prvních třech místech obdrží trofej 
pro soutěžní skupinu. Pamětní diplomy obdrží všechny soutěžní skupiny. 

 

 

 

 

 

      

http://www.cach.cz/souteze/czcn/mistrovstvi-cr-2019.php
http://www.cach.cz/souteze/nsmd/mistrovstvi-malych-performance-divizi-2019.php
https://www.facebook.com/events/600171447096925/
https://www.facebook.com/events/558753481253551/
http://www.cach.cz/perch/resources/obecna-pravidla-soutezi-cach-2018-19ver13012019.pdf
http://www.cach.cz/perch/resources/pravidlabodovacilistinycach2017-18.pdf
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/hobby-divize-bodovaci-list-hobby-divize.pdf
http://www.cach.cz/perch/resources/cach-levelbook-2018-2019-brozura.pdf
http://www.cach.cz/perch/resources/pravidlaperormnaceslovnikpojmualevelbookcach2018-19.pdf
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-czcn-2019.pdf
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-mmd-doubles-2019-3.pdf
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TITUL “MISTR ČR” 

 

 

BANNER CZECH NATIONAL CHAMPIONS 

I letos Mistři ČR v týmových kategoriích získají banner CZECH NATIONAL CHAMPION pro výzdobu 

své tělocvičny, který bude připomínkou a zároveň motivací do dalších tréninků! 

KVALIFIKACE NA ECU EUROPEANS 

Mistrovství ČR je kvalifikační soutěží na ECU Europeans 2019, které se bude konat 28.-30.6. 2019 

v Petrohradu, Rusko. Nominovány budou max. první dvě týmové umístěné soutěžní skupiny porotou 

označené jako reprezentace vhodné v těchto týmových divizích: Team Cheer Junior L4 (AG, Co), 

Team Cheer Senior L6 (AG, Co), Team Junior a Senior (Freestyle Pom, Jazz , Hip Hop) a jedna 

soutěžní dvojice: Doubles Junior a Senior (Freestyle Pom, Jazz , Hip Hop) 

 

FUN&SHOP ZÓNA - SLUŽBY, STÁNKY, DOPROVODNÝ PROGRAM: 
 

DÁREK pro všechny soutěžící  

Stylová CHEER tužka při registraci 

 

CNCT Senior Show  

Vystoupení seniorského národního týmu po Mistrovství Světa (Orlando); vystoupení proběhne po 
slavnostní ceremonii cca 13:30. 
 

ONLINE PŘENOS na TVCOM.cz. 

On-line přenos a záznam z celého soutěžního dne můžete sledovat na webu TVCOM – přímý link bude 
zveřejněn v den soutěže na Facebooku ČACH.  
 

Momentky z plochy a zákulisí budou streamovány na Instagram cach_life a Facebook ČACH. 
 

Ve vestibulech haly se dále můžete těšit na:  

 

CROSS CAFE STROSSMAYERÁK 

Stačí zaskočit do stánku v prvním patře a vychutnat si voňavou kávu, čerstvý fresh, smoothie nebo 

čerstvé domácí dorty a bagety. Všechny sendviče a saláty pro vás vyrábíme čerstvé přímo na kavárně. 

Prostě jako doma! www.crosscafe.cz/kavarny/strossmayerak 

 

OBĚDY  

Obědová MENU objednávejte přes ERS do 6.5.2019 12:00. Objednané obědy si vyzvedávejte v 

prvním patře v 11:30-14:30. 

http://www.crosscafe.cz/kavarny/strossmayerak
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VÝROBA VLASTNÍCH CHEER BUTTONŮ 

Máte rádi odznáčky, ale rádi byste si chtěli pořídit vlastní design? Žádný problém! Na soutěži budete 
mít možnost vyrobit si svůj originální button s vlastním motivem! Možné bude též nakoupit si hotový 

cheer button s logem soutěže. 
 

 

CHEER KELÍMKY  

0,5l kelímek je z tvrzeného plastu, vhodný pro studené i teplé nápoje a opakované použití.  

Cena kelímku je 50 Kč. K dostání u stánku ČACH. 

 

ČACH CHEER SHOES SHOP 

U našeho domovského stánku ČACH si můžete vyzkoušet tu správnou velikost cheer obuvi pro vás. 

V nabídce budou: 

New Balance ve vel. 4 – 10,5 

Nfinity Vengeance ve vel. 36 – 42 

Nfinity Flyte ve vel. 36 – 42 

Capter ve vel. 33 – 41 

Předobjednávky na boty přes sms na číslo 724 305 336. 

      

Dále si na ČACH stánku můžete pořídit různé drobnosti, buttonky custom made či Prague 

suvenýry. 

      
DÍLNIČKA „U Šárky“ 

Můžete se těšit na výrobu šperků a dekorací za drobný poplatek. 
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CEWE FOTOKOUTEK  

Ateliérové fotografie na památku s rámečkem se stylu soutěže pro vás realizuje partner ČACH – 

CEWE. Fotografie je možné zakoupit pouze na místě. Cena tištěných fotografií: 

15x20 za 80,- 
10x15 za 40,- 
MOMENTKY ZE SOUTĚŽNÍ PLOCHY 

Fotky z plochy nebude možné tisknout ve fotokoutku na místě. Momentky z plochy (v balíčku s min 20 

fotografiemi) budou k zakoupení od oficiální fotografky Anny Vacířové na e-mailu 

anna.vacirova@gmail.com. Do předmětu napište heslo MČRCH 2019, v těle e-mailu specifikujte o 

jaký tým máte zájem – zadejte číslo vystoupení. Následně Vám přijde email s pokyny k platbě a odkaz 

na fotografie. Ceny balíčků: Tým: 200,- , Doubles: 100,- Možnost objednání i předem. 

 

 

mailto:anna.vacirova@gmail.com


 

  MČR v cheerleadingu                                                                                                                                                                           Česká asociace cheerleaders, z. s. 

11. 5. 2019                                                                                                                                                                                                                                   IČ: 26546612                                                                                                         

Hala Královka Praha                                                                                                                                                                                                                  www.cach.cz                                                                                                                                                         

 

SPIRIT CHEER SHOP 

Ve Spirit Cheer Shopu koupíte skvělé cheer boty značky NoLimit pro začátečníky i zkušené 

cheerleaders, od nejmenších dětských až po velké dámské i pánské velikosti. Skladem je zde několik 

modelů, včetně známých V-RO. Vše můžete koupit online na www.spiritcheer.cz 

 

SPARROW CHEER SHOP  

Český výrobce, který se specializuje na sportovního oblečení a závodní kostýmů pro aerobik, dancing, 

gymnastiku, krasobruslení a cheerleaders, a to výhradně z Italských a dovozových materiálů. Sparrow 

v aerobiku obléká Mistryně Evropy a Světa. A v krasobruslení šije kostýmy pro svěřence Tomáše 

Vernera a naší nejlepší sportovní dvojici Annu Duškovou a Martina Bidaře. Už ted si můžeš v e-shopu 

vybrat a předobjednat na Roller oblečení ve velikosti a designu, které se ti zlíbí www.sp-sparrow.cz. 

 

MAŠLE LUCHUR 
Švédské hand made mašle. Platba možná v českých Kč, hotově i kartou.  
 

 

 

OBČERSTVENÍ  

Naleznete v přízemí vestibulu haly. 

 

 

A mnoho dalšího … 

http://www.spiritcheer.cz/
http://www.spiritcheer.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sp-sparrow.cz%2F&h=ATP3n6riPnSPrOkMZAcQaOumPk4Pmv1h_QkJ-Xi9hsHGicVlTmVohkUu96TtTOekVy1mCo6gVC20mlIBu9fr1fPnLV7jbqimsU3fpNK5KRMYgujqrm4FGkQ
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ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO TRENÉRY A SOUTĚŽÍCÍ: 
 

MUSIC / SOUTĚŽNÍ HUDBA 
Všechny soutěžní skupiny zašlou své hudební podklady e-mailem na music@cach.cz do 3.5.2019. 

Hudební podklad musí být řádně označen číslem soutěžního vystoupení, názvem Týmu, zkratkou 
soutěžní divize a soutěžní skupiny např.: 001_Bears_CTAS6_GreanBears.MP3 (číslo soutěžního 

vystoupení naleznete v soutěžím harmonogramu). 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 v průběhu dne: Marie Cerhová 721 570 875  
Registrace a příjezd: Renata Štefanová 603 374 880 

 

REGISTRACE SOUTĚŽÍCÍCH 
Registrace týmů bude probíhat v čase od 7:00 do 15:00 v pořadí, v jakém se soutěžící dostaví. 

V případě zájmu o pozdější týmovou registraci si prosím domluvte konkrétní čas s Renatou Štefanovou. 
U registrace prosíme o přítomnost odpovědné osoby uvedené v soutěžní přihlášce jednající za tým 

na dané soutěži, která je povinna nahlásit veškeré případné změny týkající se soutěžících, či případná 
zrušení soutěžních vystoupení. V případě, že dojde ke změnám od poslední zaslané verze, obdrží 
odpovědná osoba u registrace aktuální harmonogram. Proběhne evidence soutěžících a doprovodů, 
kteří jsou uvedeni na přihlášce.  

Vzhledem k zajištění bezpečnosti a identifikace je potřeba, aby při příchodu jednotlivých skupin 
z týmu, byla vždy přítomna odpovědná osoba jednající za tým na dané soutěži. 
 

NESOUTĚŽNÍ DOPROVOD 

Do zákulisních prostor mohou vstupovat pouze soutěžící a jejich doprovod (viz soutěžní pravidla) 

s daným identifikačním označením. Označení platí zároveň jako vstupenka bez nároku na sedadlo 
na tribuně. 

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 PRO PŘEVLÉKÁNÍ 

Šatny jsou určeny k převlékání, za odložené věci se neručí – cennosti si uschovejte během soutěžení 
u trenérů či vašich doprovodů. 
 

WARM-UP ZÓNA 

K dispozici je prostorná rozehřívací hala, kde se můžete připravovat na soutěžní vystoupení 

dle harmonogramu zkoušek. Čas zkoušky je určen harmonogramem, vždy 60 min před vlastním 

soutěžním vystoupením. Hudba bude pouštěna z Vámi dodaných souborů, doporučujeme však mít 
s sebou záložní nosič. Pro cheer choreografie je k dispozici gymnastický koberec, pro taneční 
choreografie je vyznačena plocha na parketách haly. 
 

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, náhradního průkazu vystaveného ČACH nebo jiného 
průkazu totožnosti (mimo malých dětí). Doporučujeme proto soutěžním skupinám dostavit 

se do určených prostor pro čekání na vystoupení s časovou rezervou. 
Abychom předešli případným nepříjemnostem na místě, ujistěte se prosím, že jsou všichni jednotliví 
soutěžící řádně registrovaní u ČACH! 

(Pozn.: nové registrační průkazy budou předány zástupci týmu v den konání soutěže u registrace) 
 

 

mailto:music@cach.cz
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SOUTĚŽNÍ PLOCHA  

Rozmístění soutěžních ploch můžete vidět na situačním plánku haly. 
Pro Cheer divize bude soutěžní povrch tvořený tzv. Flexi Rollem 14x14m, pro Performance Cheer pak 

bude Baletizol 14x14m. 
 

SITUAČNÍ PLÁNEK HALY  

Šipkami je znázorněn směr nástupu soutěžících k ploše a odchodu z plochy. Platí pro Cheer 
i Performance Cheer Divize. 

Všechna vystoupení budou probíhat na jedné dance/cheer ploše umístěné uprostřed haly. 

 

 

 

MÍSTO URČENÉ PRO TRENÉRA A DOPROVODY 

Místo pro trenéry bude vyznačeno v rohu soutěžní plochy. Na tomto místě se mohou během soutěžního 

vystoupení zdržovat maximálně dva trenéři.  

Pro další doprovody s příslušnou akreditací bude vyznačený prostor po straně soutěžní plochy. 

Prosíme, udržujte klid, aby porota mohla vaše soutěžní vystoupení kvalitně ohodnotit.  

Je zákaz sezení před porotou a procházení za porotou. Porušení tohoto zákazu může vést 

k diskvalifikaci skupiny. 
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ZPĚTNÁ PROJEKCE 

Po vystoupení na soutěžní ploše si můžete své vystoupení užít ještě jednou při zpětné projekci v prvním 
patře v shop zóně ;-) Během přestávek bude zpětná projekce uzavřena (10:40-10:50, 13:10-14:10, 

17:10-18:40) 
 

VIP sektor  
Pro klubové delegáty a osoby s VIP akreditací je rezervovaný VIP sektor na tribuně H. Do tohoto 

prostoru budou vpuštěni pouze řádně označené osoby (označení obdržíte u registrací či hlavního 
vchodu). 
 

ANTIDOPING 

Aktuální seznam zakázaných látek pro rok 2019 naleznete na stránce www.antidoping.cz, kde 
naleznete i formuláře pro terapeutické výjimky pro případ, že některý z vašich sportovců z nezbytně 

nutných zdravotních důvodů musí některou ze zakázaných látek užívat. Terapeutické výjimky zašlete 
před soutěží na cach@cach.cz nebo odevzdejte nejpozději ráno v den soutěže u registrací. 

 

OBECNÉ a TECHNICKÉ POKYNY: 
 

Vstup do haly je možný pouze v ČISTÉ SÁLOVÉ OBUVI. Trenéři, pozor taktéž na Vaši obuv, podpatky 

apod. V případě opouštění vnitřního areálu haly je nutné přezutí obuvi! Znečištění soutěžní plochy nebo i 

vnitřních prostor haly bude řešeno pokutou či diskvalifikací! 
 

Vzhledem k bezpečnostním opatřením a sportovnímu charakteru akce je v hale NAPROSTÝ ZÁKAZ 
KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH SOUTĚŽNÍ HALY! Vzhledem k sportovnímu charakteru akce 

žádáme kuřáky, aby nekouřili ani v bezprostředním okolí haly. 
 

Prosíme všechny účastníky soutěže, aby se vyvarovali konzumace veškerého alkoholu v hale a 

okolí sportovní haly a svým chováním tak nenarušovali chod sportovní akce s dětskou účastí. 
 

Prosíme, udržujte pořádek a klid v prostorách pro převlékání i dalších zákulisních prostorách. 

Používejte odpadkové koše. 
 
Buďte ohleduplní k ostatním soutěžícím, porotě i divákům. Žádáme o udržování klidu okolo soutěžní 

plochy - trenér ručí za disciplínu týmu! 
 

 

http://www.antidoping.cz/
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