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Otevřený virtuální pohár v soutěžním cheerleadingu pořádaný sportovním klubem FunTime Athletics Nový Jičín, z.s. (dále jen 
‘FTA‘) pod záštitou České asociace cheerleaders, z.s. (dále jen ‘ČACH‘) v rámci České národní cheer ligy 2022/2023.  
Soutěž je určená členům ČACH a hostům či zahraničním zájemcům. 
 
Termín: 1. 4. 2023  
Místo: ON-LINE (všechna soutěžní videa budou zveřejněna) 
 
Web: https://1url.cz/@njco2023_info  
FB událost: https://fb.me/e/3XAH2K3kx  
 
 
PRAVIDLA: 

Soutěž se řídí Soutěžním řádem ČACH, který se skládá z těchto samostatných dokumentů:  

 Karta virtuální soutěže IX. NJ Cheer Open 2023 

 Obecná pravidla soutěží ČACH 2022/2023 

 Pravidla bezpečnosti ČACH 2022/2023 

 Bodovací listy ČACH 2022/2023 
Doplněným o přehledný dokument Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2022/2023 a Soutěže a otevírané divize ČACH 
2022/2023. Aktuální verze všech dokumentů jsou k dispozici na webu ČACH. 
 
 
SOUTĚŽNÍ POPLATKY (STARTOVNÉ): 

 220,- Kč - soutěžící (1 osoba / 1. divize) 
  100,- Kč - soutěžící (1 osoba / každá další divize) 
 0,- Kč - trenér, externí spotter 
 
 
REGISTRACE: 

1. krok - Přihlášení prostřednictvím Elektronického registračního systému: https://cach-ers.intercore.cz/signin  
2. krok - Nahrání soutěžních videí přes příslušný formulář: https://1url.cz/@njco2023_vid   
Zaslané soutěžní video bez platné registrace NEBUDE do soutěže zařazeno! 
 
 
PŘEHLED TERMÍNŮ SOUTĚŽE: 

 26. 3. 2023 - poslední termín pro registraci klubů, skupin a jednotlivců a případná storna s nárokem na vrácení startovného 
 1. 4. 2023 - poslední termín pro úpravy přihlášek a nahrání soutěžních videí   
 8. 4. 2023 - vyhlášení výsledků 

 
 
PODMÍNKY SOUTĚŽNÍHO VIDEA: 

1) Soutěžní video musí být natočeno a nahráno mezi 1. březnem a 1. dubnem 2023, a to výhradně za účelem účasti na této 
soutěži (nelze použít video ze soutěže jiné).  

2) Sestava musí být předvedena a zaznamenána na jeden nepřerušený záběr a dodána v originální verzi s původním zvukem 
(video nesmí obsahovat postprodukční zásahy jako např. střih, doprovodný text, audiovizuální efekty, přidaný zvuk, apod.).  

3) Natáčecí zařízení musí být po celou dobu pořizování záznamu ve statické poloze a musí zabírat celou šíři využité soutěžní 
plochy bez viditelných obstrukcí (nesmí být použito přibližování, oddalování, pohybování ani jiná manipulace s objektivem).  

4) Video musí zabírat soutěžní plochu zepředu (uprostřed) z pohledu poroty a všichni soutěžící musí být celou dobu v záběru 
vidět celí (včetně hlavy, chodidel, rukou i případných rekvizit v době jejich používání).  

5) Soutěžní video musí být zasláno v takové kvalitě, aby byly jednoznačně rozpoznatelné úchopy příslušných baseů a spotterů 
ve všech stuntových skupinkách (nebo výrazy v obličejích všech soutěžících, neobsahuje-li sestava stavěné prvky). 

6) Porušení těchto podmínek bude penalizováno dle určení poroty bodovou srážkou (-5 b. / porotce) či diskvalifikací. 
Případné opodstatněné výjimky musí být schváleny organizátorem před ukončením sběru soutěžních videí (tzn. do 1. 4.). 

 

Pozn.: Pozor také na zvuk (kvalita ozvučení, srozumitelnost, rušivé zvuky v blízkosti zařízení) a formát videa (lepší na šířku). 

KARTA VIRTUÁLNÍ SOUTĚŽE 
 

IX. NJ CHEER OPEN 2023 

https://1url.cz/@njco2023_info
https://fb.me/e/3XAH2K3kx
https://www.cach.cz/perch/resources/obecna-pravidla-soutezi-cach-2022-23-ver-2022-10-10.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/pravidla-bezpecnosti-cach-2022-23-ver-2022-10-10-1.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/pdf-listinykomplet.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/vekove-skupiny-a-levely-202223-a-202324-vekove-skupiny-202223-1.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/vekove-skupiny-a-levely-202223-a-202324-otevirane-divize-202223-1.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/vekove-skupiny-a-levely-202223-a-202324-otevirane-divize-202223-1.pdf
https://www.cach.cz/souteze/souteze.php
https://cach-ers.intercore.cz/signin
https://1url.cz/@njco2023_vid
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PŘEHLED SPECIÁLNÍCH KATEGORIÍ (NAD RÁMEC SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU ČACH): 

 

GROUP STUNT 

      
Skupina Level 

Zkratka 
divize 

Počet 
sportovců 

Pohlaví Délka sestavy 
Věk 

sportovců 
Ročníky 

JUNIOR 
+ SENIOR 

LEVEL 3 (Median) GS3 4 - 5 M / Ž Max 1 min   od 11 let do 2012 

 

GROUP CHEER 

      
Skupina Level 

Zkratka 
divize 

Počet 
sportovců 

Pohlaví Délka sestavy 
Věk 

sportovců 
Ročníky 

TINY LEVEL 1 (Novice) GCT 3 - 7 M / Ž 
Max 1 min  

(+ min 0:20 pokřik) 
 5 - 9 let 2014 - 2018 

MINI LEVEL 2 (Intermediate) GCM2 3 - 7 M / Ž 
Max 1 min  

(+ min 0:20 pokřik) 
 7 - 13 let 2010 - 2016 

MINI LEVEL 3 (Median) GCM3 3 - 7 M / Ž 
Max 1 min  

(+ min 0:20 pokřik) 
 8 - 13 let 2010 - 2015 

JUNIOR LEVEL 5 (Elite) GCJ 3 - 7 M / Ž 
Max 1 min  

(+ min 0:20 pokřik) 
 11 - 16 let 2007 - 2012 

SENIOR LEVEL 6 (Premier) GCS 3 - 7 M / Ž 
Max 1 min  

(+ min 0:20 pokřik) 
od 14 let do 2009 

 

DOUBLE SYNCHRO TUMBLING 
  

    
Skupina Level 

Zkratka 
divize 

Počet 
sportovců 

Pohlaví Délka sestavy 
Věk 

sportovců 
Ročníky 

TINY LEVEL 1 (Novice) GSTT 2 M / Ž Max 1 min  5 - 9 let 2014 - 2018 

MINI LEVEL 2 (Intermediate) DSTM2 2 M / Ž Max 1 min  7 - 13 let 2010 - 2016 

MINI LEVEL 3 (Median) DSTM3 2 M / Ž Max 1 min  8 - 13 let 2010 - 2015 

JUNIOR LEVEL 5 (Elite) DSTJ 2 M / Ž Max 1 min  11 - 16 let 2007 - 2012 

SENIOR LEVEL 6 (Premier) DSTS 2 M / Ž Max 1 min od 14 let do 2009 

 
Pozn.: Přehled všech ostatních (ne)standardních kategorií viz dokument Soutěže a otevírané divize ČACH 2022/2023.  
 
 
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA SPECIÁLNÍCH KATEGORIÍ (NAD RÁMEC SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU ČACH): 

 

1) GROUP CHEER 
- Pokřik max 20 b. 
- Stavěné prvky max 40 b. (vč. pyramid a tossů, jsou-li povoleny a předvedeny) 
- Akrobacie max 20 b. (vč. skoků, jsou-li předvedeny) 
- Přechody max 10 b. 
- Celkový dojem max 10 b. (vč. tance, je-li předveden) 
 
2) DOUBLE SYNCHRO TUMBLING 
- Technické provedení max 20 b. (vč. skoků, jsou-li předvedeny) 
- Obtížnost max 15 b. (vč. skoků, jsou-li předvedeny) 
- Forma a vzhled max 10 b. (vč. skoků, jsou-li předvedeny) 
- Synchronizace max 30 b. (vč. skoků, jsou-li předvedeny) 
- Přechody max 15 b. 
- Showmanship max 10 b. 
 

 Pozn.: Hodnotící kritéria všech ostatních (ne)standardních kategorií viz dokument Bodovací listy ČACH 2022/2023.  

https://www.cach.cz/perch/resources/vekove-skupiny-a-levely-202223-a-202324-otevirane-divize-202223-1.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/pdf-listinykomplet.pdf

