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e-Bulletin #1 

Spirit Cheer Cup 2015 

INFORMACE A POKYNY PRO SOUTĚŽNÍ DEN 
 
 
Vážení cheerleaders, trenéři a manažeři týmů, 

 
Děkujeme Vám za zaslané přihlášky na Spirit Cheer Cup 2015, který se letos odehraje v duchu 
starověkého Egypta. Je nám ctí přivítat vás doslova v hojném počtu. Do Plzně přijede celkem 800 
soutěžících z 25 týmů, kteří předvedou 200 soutěžních choreografií! Připravte se proto na skvělý, 
velký a dlouhý soutěžní den! ;-) 
 
Níže v e-Bulletinu naleznete informace a pokyny, které vám usnadní soutěžní den. 

 
Organizační tým soutěže 

 
 
 
TOP INFO 
 

 800 soutěžících z 25 týmů předvede 200 soutěžních vystoupení, zahraniční účast 
 Scéna ve stylu starověkého Egypta 
 Moderátorka z ČT Sport 
 10 certifikovaných porotců (USA, DE, SLO, HU, CZE) 
 Medaile pro všechny sportovce umístěné na prvních třech místech, včetně trenéra 

 Trofej pro vítěze Team awards  
 Diplomy pro všechny soutěžní skupiny 
 Prostorná Warm-up zóna 

 Egyptská show CNCT Masters 

 Varsity cheer shop za unikátní české ceny 
 Upoutávka na HIT Rádiu 
 On-line přenos TVCOM 

 Streaming na Facebook a Instagram ČACH 

 Trenéři vstup zdarma 

 VIP coaches room a tribunka 

 Malý dárek pro všechny soutěžící 
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TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 
21. 11. 2015 10 – 22 hod 
Detaily soutěžního dne viz soutěží harmonogram. 
 
POŘADATEL SOUTĚŽE 
Česká asociace cheerleaders, www.cach.cz 
 
MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE / SOUTĚŽNÍ HALA 
TJ Lokomotiva Plzeň, Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň http://www.tjloko-plzen.cz/ 
 
MAPA 
https://www.google.cz/maps/place/TJ+Lokomotiva+Plze%C5%88/@49.738416,13.397248,17z/data=!3m1!4b1!4
m2!3m1!1s0x470af1d90057fd93:0x72223eeb580172f7 
 
PARKOVÁNÍ osobních aut je možné v přilehlých ulicích. 
Parkování autobusů je možné v zadní části areálu (projíždí se přes parkoviště u vchodu pro soutěžící). 
 
VSTUPENKY 
Rezervujte si své vstupenky a nakupujte v předprodeji přes Ticketportal! 
https://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=134621 

Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání a na místě 250 Kč. 
Děti do 3 let vstup zdarma bez nároku na místo k sezení.  
Děti do 11 let za symbolické vstupné 5 Kč. 

 

ODKAZY NA SOUTĚŽ NA WEBU 
Stránka soutěže http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/spirit-cheer-cup-2015 

Facebooková událost https://www.facebook.com/events/1467465026893832/ 

 
MODERÁTORKA 
Celým dnem vás provede moderátorka ČT Sport Markéta Srbová. 
 

PRAVIDLA 
Soutěž se řídí aktuálním zněním Pravidel SCC včetně bodovacích listin, Levelbookem ČACH 2015/16 
a Slovníkem pojmů ČACH, které naleznete na stránce soutěže 
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/spirit-cheer-cup-2015 
 
POROTA 
V porotě zasedne 10 certifikovaných porotců v oblasti cheer i dance z několika evropských zemí: 
Tony Hodges (USA/HU), Katarina Kern Pirnat (SLO), Anke Schmitt (DE), Bára Schejbalová (CZE), 
Sabrina Hadsell (USA/CZE), Lana Gavrilov (SLO), Jana Markovičoví (CZE), Simona Míková (CZE), 
Peggy Korner (DE) a Kristýna Beňová (CZE). 

 
OCENĚNÍ 
Všichni umístění na prvních třech příčkách se mohou těšit na medaili pro každého člena skupiny 
včetně trenéra! Pamětní diplomy obdrží všechny soutěžní skupiny. 
Trofeje jsou připraveny pro sloučené divize „Team award“. 

 
CNCL 
Soutěž je zařazena do České národní cheer ligy 2015/16. Více informací o CNCL naleznete zde 
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/2015-01-05-08-49-17 
 
ECL 
Soutěž je zařazena do European cheer league 2015. Více informací o ECL naleznete zde 
http://www.europeancheerunion.com/index.php/championships/european-cheer-league 

 

 
 

http://www.tjloko-plzen.cz/
https://www.google.cz/maps/place/TJ+Lokomotiva+Plze%C5%88/@49.738416,13.397248,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470af1d90057fd93:0x72223eeb580172f7
https://www.google.cz/maps/place/TJ+Lokomotiva+Plze%C5%88/@49.738416,13.397248,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470af1d90057fd93:0x72223eeb580172f7
https://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=134621
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/spirit-cheer-cup-2015
https://www.facebook.com/events/1467465026893832/
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/2015-01-05-08-49-17
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/2015-01-05-08-49-17
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SLUŽBY, STÁNKY A DOPROVODNÝ PROGRAM: 
 
EGYPTSKÁ SHOW CNCT Masters proběhne v 15:05 hod. 

 
FOTOATELIÉR Fotozamoment 
Bude umístěn v hale, kde budete mít možnost zakoupit ateliérové fotografie s logem soutěže nebo 
momentky ze soutěžního vystoupení. Fotografie je nutné si objednat na místě. Prodej fotografií po 
akci nebude probíhat. Ceník:  

foto formátu 10x15 cm / 40 Kč 
foto formátu 15x23 cm / 70 Kč 
foto formátu 20x30 cm / 120 Kč 
digitální foto ve formátu JPG (včetně licence) / 150 Kč 

 
Face PAINTING pro děti 
Bude umístěn v proskleném koridoru v čase 11 – 18 hod. 
 
VARSITY SHOP 
Oblečení, obuv a hezké věci pro cheerleaders za unikátní české ceny.  
 
OBČERSTVĚNÍ  
naleznete přímo v hale v restauraci Lokotka. http://www.tjloko-plzen.cz/cz/restaurace/ 
 
ONLINE PŘENOS 
On-line přenos TVCOM – link bude zveřejněn v den soutěže na Facebooku ČACH 
Streaming na Facebooku ČACH 
Streaming na Instagramu ČACH 
 

 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO TRENÉRY A SOUTĚŽÍCÍ: 
 
MUSIC 
Pokud jste tak ještě neučinili, zašlete své hudební podklady do pátku 13. 11. 2015 na music@cach.cz 
Na pozdější dodání nebude brán zřetel. Hudby zasílejte ve formátu obsahující číslo soutěžní skupiny, 
tým, zkratku divize a jméno soutěžní skupiny např. např.: 01_Bears_CTAS6_GreanBears.MP3. 
Prosíme, zasílejte hudbu ve formátu MP3. Doporučujeme mít s sebou i záložní nosič a jednoho 
zástupce z týmu přítomného v průběhu soutěžní sestavy u hudební produkce. 

 

KONTAKTY V DEN SOUTĚŽE 
Registrace a příjezd: Renata Štefanová 737 744 477 
V případě nejasností v průběhu dne: Adéla Černohorská 721 484 268 

 
REGISTRACE SOUTĚŽÍCÍCH 
Registrace týmů bude probíhat v čase od 8:00 do 16:00 v pořadí, v jakém se soutěžící dostaví. U 
registrace prosíme o přítomnost trenéra/zodpovědné osoby, který je povinen nahlásit veškeré 
případné změny týkající se soutěžících, či případné zrušení soutěžních vystoupení. Trenér/odpovědná 
osoba obdrží u registrace aktuální harmonogram v případě, že dojde ke změnám od poslední zaslané 
verze. Proběhne evidence a označení soutěžících a doprovodů, kteří jsou uvedeni na přihlášce. 

 
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)! 

 
 

http://www.tjloko-plzen.cz/cz/restaurace/
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PROSTORY VYHRAZENÉ PRO PŘEVLÉKÁNÍ 
Jsou určeny k převlékání, za odložené odložené věci se neručí – doporučujeme uložit si cennosti 
u trenérů či vašich doprovodů. 

 
SITUAČNÍ PLÁNEK HALY  
Modrými šipkami je znázorněn pohybu soutěžících k ploše a odchod z plochy. Platí pro Cheer i Dance 
Divize. 
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WARM-UP ZÓNA 
K dispozici je prostorná rozehřívací hala kde se můžete připravovat na soutěžní vystoupení dle 
harmonogramu zkoušek. Vždy hodinu před soutěžním vystoupením má skupina nárok na zkoušku 
na hudbu. 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 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 měnit. Sledujte proto případné změny. 

 
SOUTĚŽNÍ PLOCHA 
Rozmístění soutěžních ploch můžete vidět na situačním plánku haly. 
Pro Cheer divize bude soutěžní povrch tvořený tzv. Flexi Rollem 12x12m, pro Dance pak bude 
standardně Baletizol 12x12m. 

 
MÍSTO URČENÉ PRO TRENÉRA 
Místo pro trenéry bude vyznačeno uprostřed před soutěžní plochou koberečkem s názvem COACH 
Na tomto místě se mohou během soutěžního vystoupení zdržovat maximálně dva trenéři. Ostatní 
trenéři týmu mohou využít VIP tribunku. 
Prosíme, udržujte klid, aby porota mohla vaše soutěžní vystoupení kvalitně ohodnotit. 
Je zákaz sedání jinam než na vymezené místo, zaclánění či procházení před a za stoly porotců. 
Porušení tohoto zákazu může vést k diskvalifikaci skupiny. 

 

VIP TRIBUNKA PRO TRENÉRY 
TrenéřI mohou sledovat soutěž z VIP tribunky umístěné čelně proti soutěžní ploše za panelem 
porotců. Tato tribunka je určena pouze pro trenéry a VIP hosty. Prosíme, udržujte na tomto místě klid, 

nerušte porotu. 
 

VIP COACHES ROOM 
Pro trenéry bude připravený VIP COACHES ROOM s lehkým občerstvením a kávou, kde si během 
rušného dne mohou odpočinout a vzájemně si sdělit zkušenosti. 

 
COACHES MEETING 
V rámci soutěže proběhnou dvě trenérské schůzky v coaches roomu - v 11:00 a 17:00 hod, kde 
máte možnost se dozvědět nejžhavější novinky a ovlivnit chod dalších soutěží. 
 

 Právě trenéři se zde jako první dozví úžasnou novinku, nechte se překvapit :-)   

 Budete mít možnost se vyjádřit k připravovanému Mistrovství Evropy v Praze a sdělit nám 
vaše přání či nápady.  

 Dále  budou připraveny smlouvy k podpisu na gymnastické koberce pro vaše týmy zdarma. 

 Budete mít možnost ovlivnit systém soutěže Roller Coaster Cup, vzhledem k nárůstu 
soutěžících je nutná úprava soutěžního systému, máme pro vás varianty ke komentování. 

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
V rámci soutěžního dne bude probíhat průběžné vyhlašování, sledujte proto, prosím harmonogram 
a dostavte se k danému vyhlašování včas. 
Prosíme všechny týmy, aby v rámci fair play chování neodcházeli v průběhu vyhlášení a vyčkaly 
kolegiálně až do jeho konce. 
 

Bodovací listiny si za svůj tým vyzvedněte na konci soutěžního dne u stolku s trofejemi. 
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OBECNÉ 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 v hale a 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! 
 
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! 


