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EVOLUTION CHEER BATTLE 
2020 
Klubová soutěž ve sportovním cheerleadingu, 4. ročník 
Soutěž pod záštitou České asociace cheerleaders z. s. 
Organizátor: Join New Spirit AllStars 



 
Datum a místo akce 
 

25.1.20120  
Multifunkční hala Jedenáctka, Praha 
Mírového hnutí 2385/3, Praha 4, Chodov 
 
 
 
 
Soutěž v číslech 
 

Počet soutěžících: 770 
Počet soutěžních vystoupení:172 
Počet diváků: 720 
Počet soutěžních týmů:22  
(účastníci z celé ČR, Slovenska, Německa a Ruska) 
 
 
Odborná certifikovaná porota 
 

 
 
Na ECB dáváme důraz na odbornou porotu, která má 
příslušné certifikáty ECU, hodně zkušeností a praxe. 
Aby účastníci soutěže měli zajištěnou objektivitu a 
kvalitní feed back na jejich sportovní výkon.  
Členové poroty byli zároveň výraznými osobnostmi, 
které přivedli své týmy k vítězství na Mistrovství světa, 
sami hodnotí jako porotci pravidelně Mistrovství světa 
nebo dosáhli velkých sportovních úspěchů a jsou 
příkladem pro mladou generaci. 
 
 
 
 
 
Nově velký warm up! 

 
Nově proti loňským ročníkům jsme zajistili velký warm up 10x12m 
v nedaleké tělocvičně dostupné pěšky 3 minuty od hlavní haly. 
Zlepšili se podmínky na kvalitní warm up s hudbou dle časového 
harmonogramu a rozšířili se možnosti šaten ( šatny a druhá 
tělocvična).  
 
 



TOP HIGHLIGHTS 
 

- odborná mezinárodní porota s ECU certifikátem a praxí (Kirsi Tuominen - Finsko, Hans Sancho - Kostarika, 
Marco Daniels - Germany, Simona Míková - CZ, Eeva Ventila - Finsko, Andrea Panko - SK ) 

- opravdová pořádná PLACKA - CUSTOM MEDAILE! – nově ze sublimovanou stuhou s logem soutěže 

- Fun kategorie Evolution Cheer Acro a Evolution Cheer Battle - kdo pokoří rekordy na čtvrtém ročníku 
soutěže? 

- společný Evolution dance challenge - tanec všech sportovců - bavme se společně 

- Soutěž je zařazená do České národní cheer ligy - sbírejte potřebné ligové body 

- příležitost pro nováčky a nové kategorie Group stunt beginner! 

- dáreček pro všechny sportovce 

- dárek pro trenéry protože jejich práce je opravdu náročná! 

- skvělá klubová atmosféra 

- Mama Bar a oblíbená TOMBOLA kde vyhrává každý - ceny věnovali partneři soutěže 

- cheer shop s cheer oblečením Sparrow   

- Spirit cheer shop z Brna 

- FAN stánek JNS a Prodej JNS triček, popsocketů, objednávky tréninkového oblečení 

- fotokoutek Tady a Teď! 

- Show Case týmových sestav – je ten správný čas na začátku soutěžní sezony ukázat vaši týmovou sestavu a 
začít sbírat impulzy k jejímu vylepšení na MR (hodnotící listy porotců, psychologická příprava sportovců…) 

- nové fotopozadí 3x3 m s logem soutěže, nové bannery kolem plochy 
 

 
Ocenění 
 

V průběhu soutěže jsme rozdali 911 medailí, 172 diplomů 
a 6 trofejí. 
 
Ve speciálních fun kategoriích Evolution Cheer Battlu se 
pokořili staré a vytvořili nové rekordy! 
V kategorii Evo AKRO BATTLE JUNIOR se loňský rekord 
přehoupl na neuvěřitelných 65 salt! A počet zástupců v této soutěžní kategorii také enormně narostl.  
Máme radost, svědčí to o narůstající výkonnosti v ČR. 
 



 
Dokumentace soutěže 
 

Video klip ze soutěžního dne naleznete tady: https://youtu.be/pLtOfXWOHA4  
 
Fotogalerie na FB: 
https://www.facebook.com/pg/EvolutionCheerEU/photos/?tab=album&album_id=2920272924703461 
 
Fotogalerie na Zonerama JNS : https://www.zonerama.com/JNSCheerleaders/Album/5967170  
 
Fotodokumentace týmy JNS ve FB skupině JNS FANS 
https://www.facebook.com/groups/240743516259090/ 
 
LIVE STREAM 
Live stream soutěže v den akce na FB Evolution.(nyní archiv). 
 
 
Moderátor 
 

Lucie Nechvátalová a mladá talentovaná Akvile Barandulina  
( moderace ve 4 jazycích) 
 
 
 
Návrhy a připomínky k organizaci 
 

Atmosféra soutěžního dne 
 
Jednoznačně top dne, vzájemná 
podpora soutěžících, fandění přátelům 
v úzkém kontaktu, úzký kontakt 
publika se soutěžícími, rodinná 
atmosféra! Pokusíme se udržet jako 
nejdůležitější atribut soutěže. 
 

 
 
 
 
Diváci a tribuny 
 
Proti minulému ročníku jsme navýšili kapacitu sezení a vytvořili i rozšířenou lavičkovou tribunu vedle 
soutěžní plochy. Do následujícího roku opět plánujeme rozšířit. 
 
Kapacity k sezení vyřešilo průběžné vyhlašování, dopoledne dance část, odpodne kategorie peewees. 
V hale bylo plynulé flow diváků v průběhu celého dne. 
 
 



 
Šatny 
 
Jsou slabou stránkou haly, kapacity jsme rozšířili využitím a ohraničením prostoru ve warm up hale a 
tribunou ve warm up hale. Zvětšení kapacity jsme dosáhli přesunem do tělocvičen sousedících s halou.  
 
Vyhlašování 
 
Vzhledem k nárůstu počtu soutěžních vystoupení se osvědčil koncept průběžného vyhlašování 
v odpoledních hodinách, mladší kategorie, dopoledne dance divize.  
 
Mama Bar 
 
Výborné, zdravé a levné občerstvení pro sportovce i diváky! Nepostradatelné! 
 
 

 



 
Partneři akce – Děkujeme za spolupráci! 
 

 


