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Open Air Safari Cup 2018 

e-Bulletin #1 
 Informace a pokyny  
 
 
Vážení cheerleaders, trenéři a manažeři týmů, 
 
jediná a originální open air cheerleadingová soutěž v ČR, která se koná po širým nebem, se letos 
uskuteční v sobotu 16. 6. 2018 na novém místě v Praze v areálu FTVS. Můžete se těšit na celou řadu 
standardních i nestandardních soutěžních kategorií, které jsou zaměřené převážně na dětské věkové 
skupiny a malé soutěžní divize. Nebude chybět ani doprovodný program pro děti. Nové místo s kvalitním 
zázemím pro sportovce a rozsáhlý zpevněný povrch umožnují opět otevřít dětmi oblíbené 
kategorie Individual, Double Synchro Tumble Pass aj. Na mokrou variantu jsme také mysleli – přímo 
v areálu je velká sportovní hala, kam se v případě nepřízně počasí můžeme neprodleně přesunout 
a pokračovat v soutěži pod střechou. 

 
Těšíme se na vás na další divoké akci! ;-) 

 
 

TOP INFO 

 640 soutěžících z 20ti klubů, hosté z Polska 

 11 certifikovaných porotců (USA, DE, CZE, AT, SVK, PL) 

 MEDAILE pro všechny sportovce umístěné na prvních třech místech, včetně 

trenéra, POHÁR a DIPLOM pro tým 

 Vstup pro 2 klubové delegáty ZDARMA 

 Vstupenky zakoupené v předprodeji sítě Ticketportal za ZVÝHODNĚNÉ CENY 

 
DOPORUČENÍ 

 
 Připravte se na Open Air podmínky!  

Klobouky, deštníky, ručníky a podsedáky/deky se hodí pro každé počasí 

a přispějí k vašemu pohodlí. 

 V případě horkého počasí si přibalte plavky, sluneční brýle, opalovací krém a oceníte 

jistě i vodní pistolky či vějíř ;-) 

 V případě lehkého deště oceníte navíc pláštěnky, náhradní obuv či návleky na boty 

(hlavně topové). V případě velkých dešťů buďte připraveni na „mokrou 

variantu“ a přesun soutěže do tělocvičny (sezení diváků na zemi). 
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TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 
Sobota 16. 6. 2018, zahájení v 10:00 hod, předpokládaný čas zakončení v 21:00 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  
Atrium FTVS 
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 
José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 

www.ftvs.cuni.cz/FTVS-10.html 
 

 
  
 
DOPRAVNÍ SPOJENÍ, PARKOVÁNÍ 
Parkování je možné přímo před fakultou. Počet parkovacích míst je však omezený. 
Tramvajové zastávky MHD - Nad Džbánem nebo Vozovna Vokovice. 
 

 
 
 
VSTUPENKY 
Rezervujte si své vstupenky a nakupujte v předprodeji sítě Ticketportal za zvýhodněné ceny! 
www.ticketportal.cz 
 
Vstupné: 
Předprodej 180,- Kč, v den konání a na místě 230,- Kč. 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-10.html
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Děti do 3 let - vstup zdarma bez nároku na místo k sezení. 
Děti do 10 let v předprodeji 70,- Kč, v den konání a na místě 100,- Kč. 
 
Vstup pro diváky do atria je skrz vestibul hlavního vchodu FTVS. 
 
 
ORIENTACE V AREÁLU 
 

 
 
 
ODKAZY NA SOUTĚŽ NA WEBU 

Web stránka soutěže www.cach.cz/souteze/safari/safari-cheer-cup-2018.php 

Facebook událost www.facebook.com/events/185306238767098/ 
 
MODERÁTOŘI 
Soutěžním dnem vás již tradičně provede Radovan Slavík a Marie Cerhová. 
 
PRAVIDLA 
Soutěž se řídí aktuálním zněním Pravidel Open Air Safari Cup 2018 včetně bodovacích listin, 
Levelbooků a slovníků pojmů ČACH 2017/18 (zvlášť dokument pro Cheer a Performance divize), 
které naleznete na stránce soutěže. 
 
POROTA 
Porota je sestavena z 11ti certifikovaných odborníků v oblasti cheer i performance. Vaše choreografie 
budou hodnotit: Sabrina Hadsell (USA/CZ), Simona Míková (CZ), Svea Kleeberg (DE), Izabela 
Machalica (PL), Petra Žáková (CZ), Bára Schejbalová (CZ), Michaela Lavrinčíková (SVK), Natalia Ćwik 
(PL), Blake Myers (USA/CZ), Andrea Paňko (SVK), Konstanze Sieber (AT). 
 
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. 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

http://www.cach.cz/souteze/safari/safari-cheer-cup-2018.php
http://www.facebook.com/events/185306238767098/
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V 20:00 proběhne vyhlášení výsledků a předání ocenění všem kategoriím. 
Mini kategorie budou oceněny okamžitě po předvedení svého vystoupení na soutěžní ploše 
bez uvedení pořadí (exhibice).  
 
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. 
 
 
 
 
 
SHOP&FUN ZÓNA - SLUŽBY, STÁNKY, DOPROVODNÝ PROGRAM 
 
CHEER KELÍMEK 
0,5l kelímek je z tvrzeného plastu, vhodný pro studené i teplé nápoje a opakované použití.  
Cena kelímku je 50 Kč. K dostání na Open Air Safari Cupu 2018 u stánku ČACH a CrossCafe. 
 

 
 
CROSS CAFE STROSSMAYERÁK 
Stačí zaskočit do SHOP&FUN ZÓNY a vychutnat si voňavou kávu, limonádu, čerstvý fresh či  smoothie 
z našeho CHHER KELÍMKU nebo čerstvé domácí dorty, bagety a nebo se osvěžit výbornou zmrzlinou. 
Všechny sendviče a saláty pro vás vyrábíme čerstvé přímo na kavárně. Prostě jako doma! 

www.crosscafe.cz/kavarny/strossmayerak 
 
SPARROW CHEER SHOP 
Český výrobce, který se specializuje na sportovní oblečení a závodní kostýmy 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 oblečení ve velikosti a designu, které se ti zlíbí www.sp-sparrow.cz. 
 

http://www.crosscafe.cz/kavarny/strossmayerak
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sp-sparrow.cz%2F&h=ATP3n6riPnSPrOkMZAcQaOumPk4Pmv1h_QkJ-Xi9hsHGicVlTmVohkUu96TtTOekVy1mCo6gVC20mlIBu9fr1fPnLV7jbqimsU3fpNK5KRMYgujqrm4FGkQ
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NÁRAMKY 
Sbíráte rádi medaile, mašle, kraťásky nebo měníte na soutěžích trička? Pak právě pro Vás jsme i pro 
tuto soutěž připravili náramek v designu letošního Mistrovství ČR. K zakoupení pouze na soutěži 
u stánku ČACH /á 30,- Kč/. 
 

 
 
NÁRAMKOVÁ ŠANCE 
Nestihli jste si na soutěži pořídit sběratelský náramek na památku? Máme pro vás jedinečnou příležitost! 
Na Safari Open Air Cupu vám nabídneme náramky z minulých soutěží, a to za sníženou cenu 20 Kč 
z této sezony a 10 Kč z lonských ročníků! Přijďte k našemu ČACH stánku a doplňte svou kolekci! 
 
CHEER OBUV NEW BALANCE  
U našeho domovského stánku ČACH si můžete vyzkoušet tu správnou velikost cheer botek pro Vás. 
 
KREATIVNÍ DÍLNA 
Vyrábět se budou praktické drobnosti na použití pro sebe a nebo i jako dárečky pro vaše blízké 
za drobný poplatek. 
 
MOMENTKY ZE SOUTĚŽNÍ PLOCHY 
Momentky ze soutěžní plochy od oficiálního fotografa akce si budete moci zakoupit po soutěži 

na známé adrese  www.fototk.cz. Ceny těchto fotek budou následující:  

"střední" (full HD) 1920x1080px  -   9,- Kč, 

"velká" 2880x1920px  -  14,- Kč, 

"maximální " 5760x3840px  -  29,- Kč. 

 
Akční MOMENTKY z plochy a zákulisí budou streamovány také na Facebook ČACH a Instagram 
ČACH_Life. Sledujte nás!  
 
FOTO ATELIÉR 

Foto ateliér zajistí oblíbené PHOTOPLACE, jež znáte z lonského CZCN či ME. 

Rozměr ateliérových fotografií tištěných na místě bude 10x15cm a cenu  40,-Kč. 

 
ZÁZNAM SOUTĚŽNÍCH VYSTOUPENÍ 
Záznam soutěžních vystoupení bude nahrán na Youtube kanálu Česká asociace cheerleaders 

www.youtube.com/channel/UC7BbWi_g4btU0_1TGn8ZHcg 
 
Dále se můžete těšit na trampolíny od JumpPark, skákací hrad a stánek s drobnostmi pro slečny 
a dámy aj. ;-) 
 
V blízkosti místa konání soutěže se nachází koupaliště DŽBÁN, které při horkém počasí neváhejte 

navštívit ;-) koupalistedzban.cz 

 

 

 

 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO TRENÉRY A SOUTĚŽÍCÍ 
 
MUSIC / SOUTĚŽNÍ HUDBA 

Všechny soutěžní skupiny zašlou své hudební podklady e-mailem na music@cach.cz dle uvedeného 

termínu. 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 

http://www.fototk.cz/
http://www.youtube.com/channel/UC7BbWi_g4btU0_1TGn8ZHcg
mailto:music@cach.cz
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V případě nejasností v průběhu dne: Marie Cerhová 721 570 875  
Registrace a příjezd: Renata Štefanová 603 374 880 
 
REGISTRACE SOUTĚŽÍCÍCH 
Vstup pro soutěžící je po pravé straně budovy a bude označený vlajkou „REGISTRACE SPORTOVCI“. 
Registrace týmů bude probíhat v čase od 9:00 do 16:00 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 klubu, byla vždy přítomna odpovědná osoba jednající za tým na dané soutěži. 
 
Registrace soutěžících bude probíhat po pravé straně hlavni budovy FTVS (vchod 
na sportoviště). 
 
NESOUTĚŽNÍ DOPROVOD 
Do zákulisních prostor mohou vstupovat pouze soutěžící a jejich doprovod (viz soutěžní pravidla) 
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 PRO PŘEVLÉKÁNÍ 
Šatny jsou určeny k převlékání, za odložené věci se neručí – doporučujeme uložit si cennosti u trenérů, 
či vašich doprovodů. 
 
WARM-UP ZÓNA 
K dispozici je prostorná tréninková hala, kde se můžete připravovat na soutěžní vystoupení 
dle harmonogramu zkoušek. Čas zkoušky je určen harmonogramem, vždy 30 min před vlastním 
soutěžním vystoupením. Hudba bude pouštěna z Vámi dodaných souborů, doporučujeme však mít 
s sebou záložní nosič. Pro Cheer i Performance choreografie je k dispozici gymnastický koberec tzpu 
Flexi roll. 
 
NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH PŘED SOUTĚŽNÍM VYSTOUPENÍM 
Soutěžící se řadí dle soutěžního pořadí. U stanoveného 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.) 
 
SOUTĚŽNÍ PLOCHA 
Rozmístění soutěžní plochy můžete vidět na situačním plánku haly. Pro Cheer i Performance divize 
bude soutěžní povrch tvořený tzv. Flexi Rollem 12x10m. 
 
MÍSTO URČENÉ PRO TRENÉRA 
Místo pro trenéry bude vyznačeno v rohu soutěžní plochy koberečkem s názvem COACH a logem 
ČACH. Na tomto místě se mohou během soutěžního vystoupení zdržovat maximálně dva trenéři. 
Další registrovaná osoba jako doprovod může sledovat vystoupení dané skupiny z vyznačeného 
místa po straně soutěžní plochy. Prosíme, udržujte klid, aby porota mohla vaše soutěžní vystoupení 
kvalitně ohodnotit. 
Je zákaz sedání před porotu a procházení za porotou. Porušení tohoto zákazu může vést 
k diskvalifikaci skupiny. 
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ANTIDOPING 

Aktuální seznam zakázaných látek pro rok 2018 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 warm-up haly a na soutěžní plochu 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 AREÁLU FTVS! Vzhledem ke sportovnímu charakteru akce 
žádáme kuřáky, aby nekouřili ani v bezprostředním okolí a vstupu do areálu. 
 
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/
mailto:cach@cach.cz

