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Soutěž ve sportovním cheerleadingu pořádaná Prezidiem České asociace cheerleaders, z. s. (dále jen „ČACH“). Soutěž je 
určena pro registrované členy ČACH za daný Klub. Jedná se o vrcholnou soutěž českého cheerleadingu  
pro malé divize, na které budou vyhlášeni Mistři ČR malých Cheer&Performance divizí.  
 
Účastníci se na soutěž kvalifikují ze soutěží, které byly součástí České Národní Cheer Ligy (dále jen „CNCL“). Pozvánku 
na Mistrovství malých divizí získá vždy prvních 5 soutěžních skupin v jednotlivých ČACH divizích, tj. např. v divizi Group 
Stunt Junior bude pozváno 5 nejlepších soutěžních skupin v Group Stunt Junior L5 Allgirl a 5 nejlepších soutěžních skupin 
v Group Stunt Junior L5 Coed, viz Pravidla CNCL .  
 
Členové - sportovci vítězných skupin malých divizí CNCL navíc obdrží medaili vítěze ligy a budou mít startovné 
na Mistrovství ČR malých divizí 2022 plně hrazené ČACH. 
 
Termín: 18. 6. 2022; soutěžní harmonogram bude zveřejněn po uzavření přihlášek 
Místo: Hala Slavia - Eden, Vladivostocká 1460/10, 100 00, Praha 10 
Web: https://www.cach.cz/souteze/nsmd/mistrovstvi-cr-malych-divizi-2022.php 
 
Pravidla 
Soutěž se řídí dle níže uvedených, samostatných dokumentů:  

• Karta Soutěže MMD 2022 

• Obecná pravidla soutěží ČACH 2021/22 

• Pravidla bezpečnosti ČACH 2021/22 (Cheerleading, Performance Cheer, Hobby Cheer) 

• Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22 

• Bodovací listiny ČACH 2021/22 

• Pravidla České Národní Cheer Ligy 2021/22 
Aktuální verze všech dokumentů jsou k dispozici na www.cach.cz. 
 
Soutěžní povrch: 14 x 14 m typu koberec Flexi Roll pro Cheer a 14 x 14 m baletizol pro Performance divize 
Warm up: 12 x 12 m typu koberec Flexi Roll pro Cheer a 12 x 12 m typu linoleum pro Performance divize 
 
Soutěžní poplatky (startovné) pro 1 osobu 

• 399 Kč účast v každé jednotlivé divizi - Soutěžící,  

• 250 Kč - Doprovod, Trenér a jiné nesoutěžící role, 

• 2 divácké vstupy na 1 klub zdarma (k vyzvednutí v den konání soutěže u vstupu pro diváky na jméno klubu) 
 
Registrace 
Prostřednictvím Elektronického registračního systém ČACH (ERS2): registrace.cach.cz 
V případě dotazů k registraci/přihlášení kontaktujte prosím ČACH výhradně prostřednictvím e-mailu registrace@cach.cz. 
 

Přehled termínů soutěže 
27. 05. 2022 - poslední termín pro registraci klubů, soutěžních skupin,  
03. 06. 2022 - poslední termín pro: 

• odhlášky Soutěžících v přihlášených soutěžních skupinách s 50 % storno poplatkem (činí sám klub v ERS2), 

• odhlášky Soutěžních skupin (týmů) se storno poplatkem 50 % (činí klub prostřednictvím e-mailu), 

• zaslání dotazů (činí kontaktní osoba prostřednictvím e-mailu), 

• žádosti o nezbytné změny v soutěžním harmonogramu (činí klub prostřednictvím e-mailu), 
10. 06. 2022 - poslední termín pro: 

• možnost upřesnění osob zastávajících role nesoutěžících Účastníků soutěže (doprovod, trenér, náhradník; činí 
sám klub v ERS2),  

• nahrání soutěžní hudby prostřednictvím ERS2 - pouze formát MP3. 

KARTA SOUTĚŽE 
MISTROVSTVÍ ČR MALÝCH DIVIZÍ 2022 

http://www.cach.cz/
https://www.cach.cz/perch/resources/obecna-pravidla-cnl-3.pdf
https://www.cach.cz/souteze/nsmd/mistrovstvi-cr-malych-divizi-2022.php
https://www.cach.cz/perch/resources/obecna-pravidla-soutezi-cach-2021-22-ver-2021-09-09.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/struktura-levlu-20212022-veky-tisk-20212022-2.pdf
http://www.cach.cz/
mailto:registrace@cach.cz
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Otevírané soutěžní divize a Titul MISTR ČR 
Titul Mistra ČR a veškeré jeho mutace může používat jen vítěz nejvyššího otevřeného a obsazeného levelu v dané 
věkové skupině, tedy vítězové mistrovských divizí, a to pouze ve spojení s plným názvem dané divize a rokem, ve kterém 
byl titul získán, tedy např. „Mistr ČR v Group Stunt Tiny Level 1 (Novice) 2022“. 
 
Mistrovské divize v kategorii Group Stunt jsou:  

• Group Stunt Tiny Level 1 (Novice)  

• Group Stunt Mini Level 2 (Intermediate)  

• Group Stunt Youth Level 3 (Median)  

• Group Stunt Junior AllGirl Level 5 (Elite)  

• Group Stunt Junior Coed Level 5 (Elite)  

• Group Stunt Senior AllGirl Level 6 (Premier)  

• Group Stunt Senior Coed Level 6 (Premier)  
 
Mistrovské divize v kategorii Partner Stunt jsou:  

• Partner Stunt Junior Coed Level 5 (Elite)  

• Partner Stunt Senior Coed Level 6 (Premier)  
 
Mistrovské divize v kategorii Individual jsou:  

• Individual Tiny Level 1 (Novice)  

• Individual Mini Level 2 (Intermediate)  

• Individual Youth Level 3 (Median)  

• Individual Junior Girl Level 5 (Elite)  

• Individual Junior Boy Level 5 (Elite)  

• Individual Senior Girl Level 6 (Premier)  

• Individual Senior Boy Level 6 (Premier) 
 
Mistrovské divize v kategorii Performance Doubles jsou:  

• Doubles Freestyle Pom Tiny  

• Doubles Freestyle Pom Mini  

• Doubles Freestyle Pom Junior  

• Doubles Hip Hop Junior  

• Doubles Freestyle Pom Senior  

• Doubles Hip Hop Senior 
 
Obecná ustanovení 
Přihlášením k akci účastník automaticky souhlasí s Pravidly Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu 2022 a dalšími 
instrukcemi a pokyny organizátora akce. V případě nepředvídatelných jevů a skutečností, si organizátor soutěže 
vyhrazuje právo změnit formát soutěže na virtuální, soutěž přerušit na nezbytně dlouhou dobu, přesunout do blíže 
neurčených prostor, soutěž předčasně ukončit či soutěž zcela zrušit. Všichni účastníci musí dodržovat obecná 
bezpečnostní hygienická opatření a následovat případná nařízení vlády. Odesláním soutěžní přihlášky se Klub zavazuje 
k respektování soutěžních pravidel v celém jejich znění, soutěžního řádu ČACH a dalších instrukcí a pokynů organizátora 
soutěže. 

 
 
 
 
 
 
Tato pravidla vydává ©Česká asociace cheerleaders, z.s. v rámci evropských i světových předpisů. Pravidla podléhají 
autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací.  
Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. 

http://www.cach.cz/

