
Soutěž ve sportovním cheerleadingu pořádaná týmem PM Stars Pardubice, z.s. 

pod záštitou České asociace cheerleaders je součástí České národní cheer ligy.

Soutěž je určena pro registrované členské kluby ČACH i pro neregistrované

kluby.

Termín: 7.5.2022

Místo: PVV Ideon Pardubice, Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice 

Web soutěže: pardubice-cheer-open.webnode.cz

FB: https://www.facebook.com/pardubicecheeropen/

Pravidla:

Soutěž se řídí dle níže uvedených, samostatných dokumentů:

● Obecná pravidla soutěží ČACH 2021/2022

● Slovník pojmů a Pravidla bezpečnosti ČACH Cheerleading 2020/2021

● Slovník pojmů a Pravidla bezpečnosti ČACH Performance 2020/2021

● Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22

● Pravidla bezpečnosti ČACH 2021/2022 (Hobby Cheer)

Aktuální verze všech dokumentů na www.cach.cz

Soutěžní poplatky:

► do 31.3.2022 - 300 Kč 1 účastník/divize, účastník/ 2 a více divizí 350 Kč

► do 23.4. 2022 - 350 Kč 1 účastník/divize, účastník/ 2 a více divizí 400 Kč

V případě, že zájem překročí kapacitu areálu, pořadatel si vyhrazuje právo na uzavření 

přihlášek v dřívějším termínu.

Doprovod (trenér, asistent atd.) - 200 Kč

- na 15 soutěžících = 1 doprovod (trenér) zdarma

Registrace:

► pomocí registračního systému na stránkách ČACH (naleznete nawww.cach.cz/registrace) 

► Pro neregistrované kluby je možné zřídit hostující přístup. 

Stačí napsat na mail: pardubice.cheer@email.cz



Přehled termínů soutěže:

● do 31.3.2022 - first minute přihlášení  s akční cenou

● do 23.4.2022 - řádný termín pro přihlášení na soutěž

○ žádost o změny v soutěžním harmonogramu

● do 30.4.2022 - nahrání hudby přes ERS

● 7.5.2022 – soutěž

Odstoupení od soutěže

Odhlášení přihlášené soutěžní skupiny nebo jednotlivce je možné nejpozději 14 dnů před 

konáním soutěže. Storno poplatek v takovém případě činí 50 % startovného. Při 

odhlášení po tomto termínu činí storno poplatek 100 % startovného.

Vstupné:

Dospělí: 150 Kč

Děti do 15 let, studenti a senioři: 100 Kč

Děti do 5 let: ZDARMA

Obecná ustanovení

Přihlášením k akci účastník automaticky souhlasí s pravidly Pardubice Cheer Open 2022 

a dalšími instrukcemi a pokyny organizátora akce. V případě nepředvídatelných jevů a 

skutečností, technických obtíží či jiných překážek si organizátor soutěže vyhrazuje právo 

soutěž zcela zrušit. Odesláním soutěžní přihlášky se Klub zavazuje k respektování 

soutěžních pravidel v celém jejich znění, soutěžního řádu ČACH a dalších instrukcí a 

pokynů organizátora soutěže. Odesláním přihlášky uděluje účastník souhlas se 

zpracováním a zveřejněním zaslaného videa a fotografií na ČACH webových stránkách,

sociálních sítích, apod. Všichni účastníci musí dodržovat obecná bezpečnostní 

hygienická opatření, následovat nařízení vlády.

Soutěžní povrch:

Cheer divize má rozměry 14 x 14 m. Charakter soutěžní plochy je gymnastický koberec, 

tzv. Flexi Roll. 

Performance divize má rozměry 12 x 12 m. Charakter plochy je baletizol, 

Warm-up je zřízen v hale cca 150 m od soutěžní haly, zde bude rovněž cheer plocha v 

plné kvalitě a taneční plocha bude vyznačená na gumovém povrchu haly.



Mgr. Veronika Tlapáková, Telefon: +420 777 349 063 

pardubice.cheer@email.cz, pardubice-cheer-open.webnode.cz

Přehled otevřených divizí:

Otevíráme divize dle ČACH, všechny podrobnosti ohledně kategorií, délky soutěžní 

sestavy, obtížnosti a další naleznete zde:

● Obecná pravidla

● Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22

Nestandardní otevírané kategorie

Double partner stunt

Věková skupina  Rozdělení Délka sestav Soutěžící

JUNIOR L5  AllGirl / COED max 1:00 3

SENIOR L6 AllGirl / COED max 1:00 3

Double synchro tumbling

Věková skupina Délka sestav Soutěžící

MINI L2 max 1:00 2

JUNIOR L5 max 1:00 2

SENIOR  L6 max 1:00 2

Na co se můžete ještě těšit?
VIP porota a její hodnocení

Sladká perníková ocenění

Vstup do IQ parku v areálu soutěže
, 


