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Cheer Cup 2021 – Let’s Cheer Again 
e-Bulletin #1 

 
Informace a pokyny  

 
Dlouho očekávaná soutěž v cheerleadingu s osobní účastí! 

 
Tato soutěž, která je pořádána Českou asociací cheerleaders, z.s., je určena pro členské kluby 
ČACH a bude se konat, pokud to aktuální opatření dovolí, v neděli 20. 6. 2021 v hale Slavia-
Eden v Praze. Zúčastní se jí 250 sportovců z 11 klubů, kteří předvedou 55 soutěžních 
choreografií. 
 
Cheer Cup 2021 je spojen s heslem Let’s CHEER Again!, jelikož se jedná o první soutěž s osobní 
účastí po více než roční pauze a je uspořádána v návaznosti na postupné rozvolňování vládních 
opatření COVID-19. 
 

TOP INFO 

 250 sportovců z 11 klubů 

 5 certifikovaných porotců  

 Medaile pro všechny umístěné sportovce, včetně trenéra a diplom pro soutěžní 

skupinu 

 Dárek pro všechny účastníky 

 Divácké vstupenky k zakoupení v místě konání akce 

 Bazén Slavia: možnost navštívení sousedního koupaliště 

 V blízkosti haly nákupní centrum Eden, restaurace, občerstvení 
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TOP COVID INFO 

 Nutnost prokázat se při vstupu negativním testem/průkazem o očkování/o 

prodělaném onemocnění COVID-19  

 Nutnost dodržovat obecná bezpečnostní hygienická opatření, po celou dobu kromě 

warm up a samotného vystoupení nosit respirátor FFP2 a dodržovat nařízené 

rozestupy 

 Soutěž rozdělena do dvou hlavních částí. Po první části (13:30) musí všichni účastníci 

opustit zázemí 

 Doporučujeme pobývat v zázemí pouze po nezbytně dlouhou dobu a opustit ho po 

vyhlášení vašich divizích  

 Diváci musí dodržovat usazení tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti 

ponechají mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo!  

 Konzumace jídla a nápojů v hledišti je zakázána!  

 
TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 
Neděle 20. 6. 2021 
Zahájení 11:20. V průběhu dne proběhnou průběžná vyhlášení. Předpokládaný čas zakončení 
je 17:30. Detaily soutěžního dne viz soutěžní harmonogram. 
 
POŘADATEL SOUTĚŽE 
Česká asociace cheerleaders z. s., www.cach.cz 
 
MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 
Hala Slavia – Eden: Vladivostocká 10, 100 00 Praha 10-Vršovice 
V okolí haly se nacházejí modré parkovací zóny, hned vedle haly placené parkoviště. Parkovat 
lze v NC Eden, 3h zdarma, každá další hodina 40 Kč. V případě nutnosti nabízíme 
mimopražských klubům 1-2 parkovací místa pro BUS vedle haly. 
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VCHOD/VÝCHOD DIVÁCI 
Diváci mohou sledovat soutěžní vystoupení a fandit z prostorné tribuny. V době, kdy soutěžící 
nebudou moci být v zákulisí, jim bude umožněn vstup na tribunu. Pro vstup na tribunu využijte 
schodiště před hlavním vstupem do haly (bílá šipka). Tento vstup slouží pouze pro příchod 
do haly! Pro odchod z haly bude sloužit východ v horním patře zhruba v polovině tribuny.  
 
Vzhledem k charakteru hromadné akce se musí všichni diváci při vstupu na tribunu 
prokázat negativním antigenním testem z oficiálního odběrového místa ne starším než 72 
hodin NEBO negativním PCR testem z oficiálního odběrového místa ne starším než 7 dní 
NEBO potvrzením o očkování první dávkou vakcíny vykonaném nejpozději dne 30. 5. 2021 
NEBO očkování druhou dávkou vakcíny NEBO potvrzením o prodělaném onemocnění 
COVID-19, přičemž od první indikace neuběhlo více než 180 dní.  
 
Hala Slavia umožňuje 500 míst k sezení při dodržení těchto opatření: všichni diváci musí nosit 
nosit respirátor FFP2 a dodržovat usazení tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti 
ponechají mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo! Konzumace jídla a 
nápojů v hledišti je zakázána! Vstupenky budou v dostání v místě konání akce.  
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VSTUPENKY 
pouze v den konání a na místě 
Dospělý 100 Kč 
Děti, které nedosáhly věku 4 let, vstup zdarma bez vstupenky. 
Děti, které nedosáhly věku 15 let, cena 50 Kč 
 
HARMONOGRAM A ORGANIZACE DNE, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
Soutěž je rozdělena do dvou částí o maximálním počtu 200 osob v zákulisí v každé části. Každá 
část je dále rozdělena na dva bloky (BLOK I+II a BLOK III+IV). Po první části (BLOK I+II) bude 
zapotřebí kompletně uvolnit zázemí a všichni účastníci po skončení BLOKU I a II (13:30) musí 
opustit zázemí. Pro zvýšení bezpečnosti a celkovému urychlení uvolnění prostor vás prosíme 
o opuštění zázemí po vyhlášení vašich divizích, dle soutěžního harmonogramu (např. 
účastníci BLOKu I opustí zázemí po 12:30 po svém vyhlášení, zároveň pokud soutěžící soutěží 
i v BLOKu II, může zůstat a pokračovat v soutěži). Doporučujeme zdržovat se v zázemí pouze 
po nutně dlouhou dobu, co nejvíce příprav provádějte při dobrém počasí venku. Účastníkům 
bude oproti testu rozdán rozlišovač, aby mohli vyjít ven na čerstvý vzduch a znovu se vrátit. 
Také vás prosíme o vzájemnou ohleduplnost i ohleduplnost k soutěžnímu staffu a zvýšenou 
opatrnost.  
 
ODKAZY NA SOUTĚŽ NA WEBU 
WEB http://www.cach.cz/cheer-cup-1.php 
 
PRAVIDLA 
Soutěž se řídí aktuálním zněním  
Karty soutěže  http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-cheer-cup-
2021-4.pdf 
Bodovacích listin ČACH 2019/2020 s výjimkami hodnotících kritérií uvedených v tabulkách u 
jednotlivých kategorií viz Karta soutěže 
Bodovacích listin, Levelbooků a slovníků pojmů ČACH 2019/20 (zvlášť dokument pro Cheer a 
Performance divize), které naleznete na stránce soutěže. 
 
POROTA 
Vaše choreografie budou hodnotit: Jana Slavíková, Petra Žáková, Barbora Schejbalová, 
Kristina Voráčová, Blake Myers (USA), Tereza Lomičková, Aneta Macharová, Veronika 
Váchová.  
 
BODOVACÍ LISTINY 
Bodovací listiny soutěžních skupin budou zaslány po soutěži zástupcům klubů elektronicky. 
 
OCENĚNÍ 
Vítězné soutěžní skupiny na prvních třech místech se mohou těšit na medaili pro každého 
člena skupiny a jednu „trenérskou“. Ostatní účastníci se mohou těšit na účastnickou medaili. 
Pamětní diplomy obdrží všechny soutěžní skupiny. 
 
DÁREK pro všechny soutěžící  
CUSTOM button Let’s Cheer Again! 
#společnětozvládneme 

http://www.cach.cz/cheer-cup-1.php
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-cheer-cup-2021-4.pdf
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/karta-souteze-cheer-cup-2021-4.pdf
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OBČERSTVENÍ 
Konzumace jídla a nápojů ve vnitřních prostorách je zakázána!  
V hale nebude k dispozici občerstvení, v okolí haly se nachází NC Eden a další restaurace a 
bufety.  
 
PLAVECKÝ STADION SLAVIA 
Po vystoupení můžete navštívit sousední plavecký stadion. Více info http://psslavia.cz/ 
  

    
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO TRENÉRY A SOUTĚŽÍCÍ: 
 
SOUTĚŽNÍ HUDBA 
Hudbu nahrávejte do ERS ČACH do 13. 6. 2021, pouze formát MP3. 
 
KONTAKTY V DEN SOUTĚŽE 
Marie Cerhová 721 570 875  
 
REGISTRACE SOUTĚŽÍCÍCH 
Soutěžící, trenéři a doprovody vstupují/odcházejí ze zázemí zadním vchodem haly, viz žluté 
směrovky. Dostavte se prosím na registraci včas, v určený čas pro vaše divize dle 
harmonogramu soutěže. 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. 
 
Vzhledem k charakteru hromadné akce se musí všichni účastníci při vstupu do zázemí 
prokázat negativním antigenním testem z oficiálního odběrového místa ne starším než 72 
hodin NEBO negativním PCR testem z oficiálního odběrového místa ne starším než 7 dní 
NEBO potvrzením o očkování první dávkou vakcíny vykonaném nejpozději dne 30. 5. 2021 
NEBO očkování druhou dávkou vakcíny NEBO potvrzením o prodělaném onemocnění 
COVID-19, přičemž od první indikace neuběhlo více než 180 dní. Všichni účastníci musí 
dodržovat obecná bezpečnostní hygienická opatření, následovat nařízení vlády, po celou dobu 
kromě warm up a samotného vystoupení nosit respirátor FFP2 a dodržovat nařízené 
rozestupy. Proto doporučujeme co nejvíce příprav provádět při dobrém počasí venku. 
Účastníkům bude oproti potvrzení rozdán rozlišovač, aby mohli vyjít ven a znovu se vrátit. 

http://psslavia.cz/
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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 
Vybrané prostory jsou určeny k převlékání, za odložené věci se neručí. Noste cenné věci 
s sebou příp. si je uložte u trenérů, či vašich doprovodů. 
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SITUAČNÍ PLÁNEK HALY  
 

 
 

WARM-UP ZÓNA 
K dispozici je prostorná rozehřívací tělocvična s vyznačenou plochou 14x14m na parketách pro 
dance a s Flexi Rollem 14x14 m pro cheer divize, 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 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 jdoucí 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. 
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IDENTIFIKACE SOUTĚŽÍCÍCH  
Identifikace (legitimování) 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! 
 
SOUTĚŽNÍ PLOCHA  
Pro Performance Cheer divize bude vyznačena plocha 14x14m na parketách. 
Pro Cheer divize bude soutěžní povrch tvořený tzv. Flexi Rollem 14x14m. 
 
MÍSTO URČENÉ PRO TRENÉRA 
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. 
 
 
OBECNÉ a TECHNICKÉ POKYNY: 
 
Vstup do haly je možný pouze v ČISTÉ SÁLOVÉ OBUVI či v návlecích na obuv, jež budou 
k dispozici u diváckého vstupu. 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, udržujte pořádek a klid v prostorách pro převlékání i dalších zákulisních 
prostorách. Používejte odpadkové koše. 
 
Buďte ohleduplní k ostatním soutěžícím, porotě, divákům i staffu. Žádáme o udržování klidu 
okolo soutěžní plochy - trenér ručí za disciplínu týmu! 
 
Všichni účastníci musí dodržovat obecná bezpečnostní hygienická opatření, následovat 
nařízení vlády, po celou dobu kromě warm up a samotného vystoupení nosit respirátor FFP2 
a dodržovat nařízené rozestupy. 
 


