
Vážení kolegové trenéři, cheerleaders,

 
abychom zachovali dostatečný počet soutěžících, nevystavovali nikoho riziku nákazy a přesto soutěž

zrealizovali, tak jsme se na základě vašich požadavků rozhodli zvolit formát virtuální soutěže.
 

Uděláme maximum proto, aby i v tomto formátu měla soutěž svou úroveň. Proto bude i porota v den
konání soutěže přítomná společně v hale a dle zaslaných videí ohodnotí jednotlivá vystoupení.

 
Během celého dne bude na sociálních sítí přenos s porotou, organizátory a hosty. 

 
 

Na konci každého bloku, bude vyhlašování dané kategorie.
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SOUTĚŽNÍ HARMONOGRAM

Níže naleznete základní informace k virtuál formátu a pokyny k nahrávání soutěžních videí.

https://drive.google.com/file/d/1I-u3NpC-9FQPce2PZd8E3Okui5UKrARB/view?usp=sharing


 200 Kč účast v 1 divizi 

+50 Kč za každou další divizi

V rámci virtual formátu je startovné stanoveno. Bude probíhat živě v hale 29. 1. 2022, kde se sejde

společně porota a bude hodnotit. 
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MEDAILE

Obvyklé ECB kovové placky z důvodu 100%

pocovidového zdražení, nejsme schopni z již tak

omezeného rozpočtu uhradit.

Připravili jsme, ale pro vás novinku.

 Custom akrylátové placky velké 6cm. 

Takže zase něco nového do sbírky vašich medailí.

SPECIÁL EVO KATEGORIE

ODKAZY POROTA

FB událost

instagram

Web

E-mail

Eeva Ventila - Finsko

Simona Míková - Česká republika

Barbora Schejbalová  -  Česká republika

Marco Daniels - Německo 

 

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

Po ukončení soutěže ECB 2022 se začnou balíkovat a

připravovat k odeslání výsledkové listiny,  diplomy a

medaile.  Tedy zasláno bude poštou  první pracovní den

po soutěži.

U vás doma budou tedy v nejkratším možném termínu. 

HODNOCENÍSTARTOVNÉ

PŘENOS VIDEÍ

Aby byl přenos  a kvalita vystoupeni co nejlepší, 

 hledáme nejvhodnější variantu.

 V následujících  dnech vás budeme informovat o

formátu přenosu soutěžních vystoupení.  

Těšte se na Acro cheer battle! Stunt cheer battle je

bohužel z důvodu virtual formy soutěže zrušen.

Akro Battle, ale zůstavá zachován ve virtuální formě.

Sledujte náš instagram a dozvíte se jak se přihlásit!

https://www.facebook.com/events/529361371017630/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.instagram.com/evolutioncheereu/
http://www.evolutioncheer.eu/cs/
mailto:info@evolutioncheer.eu


Zaslané video musí mít max 4 min.

Nahrané video nesmí být sestříhané z více pokusů.

Ve videu nesmí být žádné postprodukční texty (skupinu označují organizátoři).

Video musí být v rozměru na šířku.

Video pojmenujte číslo vystoupení (dle harmonogramu)_Zkratka Divize_Název skupiny.

Klub nahraje do google formuláře také fotografii soutežní skupiny.

Jelikož víme, že situace není příznivá na docházku členů v týmech v tuto dobu s ohledem na covid.

Rozhodli jsme se, že soutěžní video může být i staršího data, ne ale starší než z října 2021.
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VIRTUAL POKYNY

NAHRÁVÁNÍ VIDEA

Natočte vystoupení přihlášené soutěžní skupiny ve

vnitřním prostředí (tělocvična či jiný vhodný

prostor).

Pořízená videa soutěžních vystoupení spolu s

pořízenou fotografií, kontaktní osobou a doručovací

adresou pro zaslání cen, zašlete do 28.1.2022 do

21:00 hod prostřednictví google formuláře.

Obdržená soutěžní  vystoupení ohodnotí porota

složená i ze zahraničních odborníků.

V den konání soutěže 29.1.2022 bude online

streams s moderátorem, porotou a hosty.

Penalizace a  diskvalifikace nebudou, pokud

nemáte k dispozici celou soutěžní plochu.

Pokuste se zajistit co největší bezpečí vašich

sportovců.  

U týmových divizí a divizí individual a performace

musí být ve videu vidět celá soutěžní plocha.

 

 U divizí partner stunt a group stunt nemusí

 být vidět celá plocha, musí ale být všichni

vystupující celou dobu v obrazu videa.

Video musí být natočeno ve statické poloze a

nesmí docházet k přibližování/oddalování záběru.

Video musí být v dostatečné kvalitě, když budete

nahrávat na google disk, vyberte možnost nahrát ve

vysokém rozlišení, pokud tam taková možnost bude.

Hudební podklad musí být ve videu dostatečně slyšet.

Doporučujeme následně vložit hudební podklad do

videa.

Pozor na hlasité fandění či komentáře v blízkosti

mikrofonu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ERKiMqTaXsxLFsf34H22M6oFfmTJd_I634sJAOl7FauYVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5ERKiMqTaXsxLFsf34H22M6oFfmTJd_I634sJAOl7FauYVQ/viewform

