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EVENT REPORT 
5.ročník tradiční oblíbené soutěže proběhl vzhledem k epidemiologické 
situaci v online formátu.  
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Statistiky 
Počet soutěžících: 532 

Počet soutěžních vystoupení: 111 

Počet účastnících se klubů: 14 

Počet diváků:  3680 FB 

   1295 You tube 

   2030 Instagram 

 

Odborná porota 
 

Finsko Eeva Ventila 

ČR Simona Míková 

Německo Marco Daniels 

ČR Alexandr Stolpovskych 

 

Mezinárodní porota složená z uznávaných 

odborníků ve svém oboru.  

Marco Daniels – mnoholetý trenér a manager 

Německé reprezentace, certifikovaný porotce 

se zkušenostmi, pracuje jako porotce a trenér 
v cheerleadingu na full time job. 

Eeva Ventila – dlouholetá certifikovaná porotkyně se zkušenostmi 

z nejvyšších světových soutěží, včetně MS, safety judge finské asociace 

Simona Míková – certifikovaná porotkyně se zkušenostmi z hodnocení na 

soutěžích po celém světě, několikrát hodnotila nejvyšší soutěž Mistrovství 
světa v USA 

Alexandr Stolpovskych – certifikovaný porotce a školitel v oblasti techniky 

stuntování pro Českou asociaci cheerleaders 
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Průběh 
Soutěž probíhala formou online streamu na sociálních sítích. 

Facebook Evolutioncheer, Join New Spirit Allstars 

Instagram Evolutioncheer 

You tube JNS Cheerleaders 

Na instagramu měli možnost diváci vidět celodenní průběh z místa vysílání. 

Sledovali práci poroty, viděli, jak hodnotí jejich vystoupení při sledování na 

plátně v kinosále a činnost staffu při zajišťování organizace a samozřejmě 

živé vstupy moderátorů při informování o průběhu a vyhlašování výsledků. 

Na Facebooku diváci sledovali celý průběh soutěže, živě vysílání ze studia, 

průběh soutěže, soutěžní vystoupení s infografikou v plné kvalitě (kvalitě, 

kterou dodali soutěžící) a vyhlašování výsledků.  

You tube kanál sloužil pro ty, kteří si chtěli v klidu podívat pouze na soutěžní 
choreografie. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Porota i organizační tým zhodnotili, že napětí a adrenalin je provázel jako 

kdyby se soutěž konala živě v hale. Akorát bylo v místě konání akce nezvykle 

ticho J Ale mnoho komentářů, sdílení a komunikace se sledujícími je 

nabíjela a akci dodala potřebnou energii.  
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Vyhlašování a odměny 
Soutěžícím jsme připravili 534 custom akrylátových medailí s logem soutěže 

a popisem kategorií, diplomy každému soutěžnímu vystoupení. Hodnotící 

listy, medaile a diplomy byli zaslané poštou soutěžícím ihned po skončení 

soutěže, aby se mohli radovat ze svých úspěchů, včetně malých dárků pro 
trenéry. 

Dále jsme připravili virtuální infografiku pro všechny medailové pozice a 

přehled výsledků všech kategorií, určených ke sdílení na sociálních sítích. Aby 

se úspěchy sportovců dostali k nim přímo v moment vyhlašování.  

Děkujeme všem za účast a skvělé výkony, ve kterých se zrcadlí odhodlání 

sportovců i trenérů nepodlehnout náročné covid době a užívat si radost 

z našeho krásného sportu.  
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Dokumentace soutěže 
EVOLUTION CHEER BATTLE 2022 VYSTOUPENÍ Č.1-18 DANCE  

https://youtu.be/lTFaKy17Jmw   

EVOLUTION CHEER BATTLE 2022 VYSTOUPENÍ Č.23 - 49 KIDS 

https://youtu.be/1WhtsRYzLSc 

EVOLUTION CHEER BATTLE 2022 VYSTOUPENÍ Č. 50 - 81 JUNIOR 

https://youtu.be/p6oO26biqMg 

EVOLUTION CHEER BATTLE 2022 VYSTOUPENÍ Č. 82 - 111 SENIOR 

https://youtu.be/V-CS6NlbbeE 

 

Celé vysílání z virtual studia včetně vyhlašování na Facebooku: 

Část 1: https://fb.watch/aS8at7ReJC/ 

Část 2: https://fb.watch/aS8eAGHw_d/ 

 

Partneři soutěže 

 


