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e-Bulletin #1 

  Spirit Cheer Cup 2016 

INFORMACE A POKYNY PRO SOUTĚŽNÍ DEN 
 
 
Vážení soutěžící, trenéři a manažeři týmů, 
 
děkujeme Vám za zaslané přihlášky na Spirit Cheer Cup 2016. Do Plzně přijede téměř 700 soutěžících 
z 23 týmů, kteří předvedou 154 soutěžních choreografií! Scéna letošního ročníku bude stylizovaná 
do pirátské tématiky (toto téma však NENÍ nutné promítnout v soutěžních choreografiích). 
 
Níže v e-Bulletinu naleznete informace a pokyny, které vám usnadní soutěžní den. 
 
Je nám ctí přivítat vás na palubě Černé perly! ;-) 

 
Organizační tým soutěže 

 
 
 
TOP INFO 
 

 Téměř 700 unikátních soutěžících z 23 týmů předvede 154 soutěžních vystoupení 
 Scéna ve pirátském stylu 
 10 certifikovaných porotců (USA, GB, SLO, HU, CZE) 
 Medaile pro všechny sportovce umístěné na prvních třech místech, včetně trenéra 

 Trofej pro vítěze Team awards  
 Diplomy pro všechny soutěžní skupiny 
 Show CNCT Masters 
 Prostorná Warm-up zóna, airtrack 

 3 cheer shopy, potisk triček na místě a další zábava ve fun zóně 
 On-line přenos TVCOM 

 Trenéři vstup zdarma 

 VIP coaches room a tribunka 

 Tématický dárek pro všechny soutěžící 
 Hra o pirátský měšec plný dukátů 
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TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 
26. 11. 2016, 10:00 – 20:00 hod 
Detaily soutěžního dne viz soutěží harmonogram, který se však může v průběhu soutěžního dne měnit. 
Sledujte proto případné změny. 
 

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  
Osobní auta 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 sítě Ticketportal za zvýhodněné ceny! 
https://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=135900 

Vstupné: 
Předprodej 230,- Kč, v den konání a na místě 300,- Kč. 
Děti do 3 let - vstup zdarma bez nároku na místo k sezení. 
Děti do 11 let v předprodeji 80,- Kč, v den konání a na místě 100,- Kč. 

 

ODKAZY NA SOUTĚŽ NA WEBU 
Stránka soutěže http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/rocnik-2016 

Facebooková událost https://www.facebook.com/events/1046259125491140/ 

 
MODERÁTOŘI 
Markéta Srbová – redaktorka ČT Sport  
Radovan Slavík – trenér týmu Fighters cheerleaders 
 

PRAVIDLA 
Soutěž se řídí aktuálním zněním Pravidel SCC včetně bodovacích listin, Levelbookem ČACH 2016/17 
a Slovníkem pojmů ČACH, které naleznete na stránce soutěže 
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/rocnik-2016 

 
DÁRKY PRO SOUTĚŽÍCÍ 
Každý soutěžící obdrží u registrací tematický dárek. 

 
POROTA 
V porotě zasedne 10 certifikovaných porotců v oblasti cheer i dance z ČR i zahraničí: Tony Hodges 
(USA/HU), Lindsey Maggs (GB), Marko Ebert (SLO), Bára Schejbalová (CZE), Sabrina Hadsell 
(USA/CZE), Rachel Pearson (GB), Petra Žáková (CZE), Lana Gavrilov (SLO), Simona Míková (CZE) 
a Maša Rogelj (SLO). 

 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
V 15:20 proběhne vyhlášení všech Peewee divizí. Vyhlášení Junior a Senior divizí proběhne 
v závěrečném vyhlášení v 19:25. Prosíme všechny sportovce a účastníky, aby v rámci fair play chování 
neodcházeli v průběhu vyhlášení a vyčkali kolegiálně až do jeho konce. 
 

BODOVACÍ LISTINY  

K vyzvednutí na konci soutěžního dne u stolku s trofejemi. 

 
 

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=135900
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/rocnik-2016
https://www.facebook.com/events/1467465026893832/
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/rocnik-2016
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OCENĚNÍ 
Vítězné soutěžní skupiny na prvních třech místech se mohou těšit na medaili pro každého člena 
skupiny včetně trenéra a trofej pro soutěžní skupinu! Pamětní diplomy obdrží všechny soutěžní 
skupiny. 
Soutěžní skupiny ve věku Mini budou vyhlášeny a oceněny okamžitě po předvedení soutěžního 
vystoupení na soutěžní ploše bez uvedení pořadí (exhibice). Všichni soutěžící v této věkové skupině 
obdrží pamětní medaili. 
 

CENA TEAM AWARD 
Mimo klasického hodnocení budou pro týmové divize navíc uděleny ceny Team Awards napříč všemi 
divizimi v dané kategori: 
Team Dance Junior Award 
Team Dance Senior Award 
Team Cheer Junior Award 
Team Cheer Senior Award 

 
CNCL 
Soutěž je zařazena do České národní cheer ligy 2016/17. Více informací o CNCL naleznete zde 
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/rocnik-2016-2017 
 
ECL 
Soutěž je zařazena do European cheer league 2016. Více informací o ECL naleznete zde 
http://www.cheerunion.eu/category/european-cheer-league/ 
 
 
 
FUN ZÓNA - SLUŽBY, STÁNKY, DOPROVODNÝ PROGRAM: 
 
CNCT Masters Show, vystoupení instruktorů a trenérů cheerleadingu, proběhne ve 12:10 na hlavní 

ploše.  

 

NÁRAMKY  
Sbíráte rádi medaile, mašle, shortky nebo měníte na soutěžích trička? Pak právě na vás čeká další 
z kolekce sběratelských cheer náramků v designu soutěže. K zakoupení pouze na soutěži /á 30,- Kč/. 
 

HRA O PIRÁTSKÝ MĚŠEC 
Za prokázání bystrého ducha a odvahy získají tři šťastlivci pirátský měšec plný dukátů. 

 

CHEER CITY SHOP 
Německý cheer shop http://www.cheercity-shop.de pro vás přiveze široký sortiment cheerového oblečení 
a doplňků. 

 
SPARROW SPORT WEAR  
Český obchod se sportovním oblečením pro Mini, Peewee a Junior kategorie. Vše velmi stylové 
a pohodlné, přesně jak aktivní mladý sportovec potřebuje. 

 
SPIRIT CHEER SHOP 
Brněnský cheer shop http://www.spiritcheer.cz/ vám do Plzně přiveze nabídku kompletního vybavení 
pro cheerleaders. Těšit se můžete hlavně na cheerleadingovou obuv. 
 

PRODUKTY S CHEER TÉMATIKOU  
Placky, polepy na auta, samolepky, street malované tašky a vaky na záda atd.  

 

POTISK TRIČEK NA MÍSTĚ NorthWestDesign 
Jedinečná a exkluzivní příležitost mít památeční tričko nebo mikinu s pirátským logem soutěže "Spirit 
Cheer Cup 2016". Přímo na soutěži si sestavíte vlastní kus oblečení a u stánku "Northwest Designs" 
vám ho potiskneme. http://northwestdesigns.cz 

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
http://www.spiritcheer.cz/
http://northwestdesigns.cz/
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DÍLNIČKA BRILIANTINA a BONAPARTE 
Od našich sponzorů kategorie Mini se můžete těšit na dílničku a hernu pro holky i kluky. 

 
RADOVÁNEK 
Plzeňské středisko volného času Vám pomůže se zábavou ve chvílích mezi vystoupeními a vše jak 
jinak než v pirátském duchu. 

 
ISOLINE 
Pitný režim je důležitý - přijde doplnit nádrž ke stánku Isoline. Přijďte se podívat, co jsou to funkční 
nápoje. 

 
OBČERSTVENÍ  
naleznete přímo v hale v restauraci Lokotka. http://www.tjloko-plzen.cz/cz/restaurace/ 
 
FOTOKOUTEK  
Momenty ze soutěžní plochy i fotokoutku, které si můžete na místě zakoupit a vytisknout, pro Vás 

zachytí Foto Karas. http://karasfoto.eu/  

 
ONLINE PŘENOS 
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 Facebook CACH. 

 

 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO TRENÉRY A SOUTĚŽÍCÍ: 
 
MUSIC / SOUTĚŽNÍ HUDBA 
Všechny soutěžní skupiny zašlou své hudební podklady e-mailem na music@cach.cz nejpozději 
2 týdny před konáním soutěže. V případě později doručených hudebních podkladů, bude 
organizátorem fakturován administrativní poplatek. 
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: Maruška Cerhová 721 570 875  
Registrace a příjezd: Renata Štefanová 603 374 880 

 
REGISTRACE SOUTĚŽÍCÍCH 
Registrace týmů bude probíhat v čase od 8:30 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 jednající za tým na dané soutěži uvedené 
v soutěžní přihlášce, která je povinna nahlásit veškeré případné změny týkající se soutěžících, 
či případné zrušení soutěžních vystoupení. Odpovědná osoba obdrží u registrace aktuální 
harmonogram v případě, že dojde ke změnám od poslední zaslané verze. 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. 
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/
http://karasfoto.eu/
mailto:music@cach.cz
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PROSTORY VYHRAZENÉ PRO PŘEVLÉKÁNÍ 
Jsou určeny k převlékání, za odložené věci se neručí – doporučujeme uložit si cennosti u trenérů 
či vašich doprovodů. 
 
SITUAČNÍ PLÁNEK HALY  
Modrými šipkami je znázorněn směr nástupu soutěžících k ploše a odchodu z plochy. Platí pro Cheer 
i Dance Divize. 
 

 
 
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. 
 

AIRTRACK 
Ve warm-up zóně vám bude k dispozici i Airtrack od společnosti AirGym. Použití je možné pouze 
pod dohledem dospělé osoby. Při tréninku dodržujte všeobecná bezpečnostní pravidla. Za jejich 
dodržování ručí trenér/kontaktní osoba týmu. 
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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. 

 
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! 

 

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. 
Pozor: koberec flexi Roll má celkový rozměr 14x14m a soutěžní plocha 12x12m je na něm 
ohraničena bílými páskami. Kolem soutěžní plochy tak vzniká 1 m ochranné zóny koberce, nejedná 
se však už o soutěžní plochu! Upozorněte na tuto skutečnost své svěřence!  

 
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. 
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. 

 

VIP COCHES TRIBUNKA  
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, COACHES MEETING 
Pro hlavní trenéry a kontaktní osoby jednající za tým bude připravený VIP COACHES ROOM s lehkým 
občerstvením a kávou, kde si během rušného dne mohou trenéři odpočinout a vzájemně si sdělit 
zkušenosti. 
V čase mezi 16:15 a 17:15 proběhne v coaches roomu setkání se zástupci Výboru ČACH 
a COACHES MEETING formou volné diskuse a konzultací vybraných témat (např. dotace, registrace, 
CNCL, trenérské licence, CNCT národní tým, letní kemp, plány na sezonu 2016/17 aj.). Trenéři zde 
budou také u kávy informováni o plánovaných novinkách a budou zde mít prostor pro své dotazy. 

 
 
 

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, 
prosíme 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 i divákům. Žádáme o udržování klidu okolo soutěžní 
plochy - trenér ručí za disciplínu týmu! 


