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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 a hosty (viz Obecná pravidla soutěží ČACH 2022/23). 

Nominační soutěž pro týmové divize na ICU Mistrovství Evropy 2023 (Řecko; nominační divize viz níže). 

Soutěž součástí European Cheer League (dále jen „ECL“) a České národní Cheer Ligy (dále jen „CNCL“). 

 

Termín:  25. 3. 2023; soutěžní harmonogram bude zveřejněn po uzavření přihlášek. 

Místo:   Sportovní hala Královka, Nad Královskou oborou 1080/51, 170 00 Praha 7-Bubeneč. 

Web:   http://www.cach.cz/souteze/rcc/prague-cheerdance-open-2023/ 

 

Pravidla: 

Soutěž se řídí dle níže uvedených, samostatných dokumentů:  

• Karta Soutěže PCO 2023 

• Obecná pravidla soutěží ČACH 2022/23 

• Pravidla bezpečnosti ČACH 2022/23 (Cheerleading, Performance Cheer, Hobby Cheer) 

• Bodovací listiny ČACH 

• Pravidla Česká národní cheer liga 2022/23 

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 typu baletizol pro Performance divize. 

Warm up: 12 x 14 m typu koberec Flexi Roll pro Cheer a 14 x 14 m typu linoleum pro Performance divize. 

 

Registrace: 

Prostřednictvím Elektronického registračního systém - ERS ČACH: registrace.cach.cz 

V případě dotazů k registraci/přihlášení kontaktujte prosím ČACH prostřednictvím e-mailu registrace@cach.cz. 

 

Přehled termínů soutěže, storno poplatky, poplatky: 

25. 2. 2023 - poslední termín pro registraci klubů, soutěžních skupin,  

10. 3. 2023 - poslední termín pro: 

• provedení nevyhnutelných změn Soutěžících, dohlášení Soutěžících již přihlášených skupin (činí sám klub v ERS),  

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

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

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

• žádosti o změny v soutěžním harmonogramu (činí klub prostřednictvím e-mailu), 

17. 3. 2023 - poslední termín pro: 

• možnost upřesnění osob zastávajících role nesoutěžících Účastníků soutěže a Delegátů (činí sám klub v ERS),  

• nahrání soutěžní hudby prostřednictvím ERS - pouze formát MP3. 

 

Přihlášený Klub, Soutěžní skupinu nebo Účastníka, kteří se nemohou zúčastnit, je možné odhlásit nejpozději dva týdny 

před konáním Soutěže, včetně. Danou skutečnost je nutné co nejdříve písemně ohlásit Organizátorovi soutěže. Storno 

poplatek při odhlášení v této lhůtě činí 50 % startovného. Při odhlášení po tomto termínu činí poplatek 100 %. Storno 

bude uplatněno bez ohledu na to, zda byla v okamžiku odhlášení faktura za startovné již vystavena a/nebo uhrazena. 

 

Administrativní poplatek 100 Kč za úkon při žádosti o změnu, při dodání hudebního podkladu po termínu.  

 

 

 

 

KARTA SOUTĚŽE 

PRAGUE CHEER&DANCE OPEN 2023 

 

http://www.cach.cz/
https://www.cheerunion.eu/category/european-cheer-league/
https://www.cach.cz/perch/resources/cncl-202223-pravidla.pdf
http://www.cach.cz/souteze/rcc/prague-cheerdance-open-2023/
http://www.cach.cz/perch/resources/obecna-pravidla-soutezi-cach-2022-23-ver-2022-10-10.pdf
http://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/cncl-202223-pravidla.pdf
https://www.cach.cz/perch/resources/cncl-202223-pravidla.pdf
http://www.cach.cz/
mailto:registrace@cach.cz
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Startovné pro 1 účastníka Soutěže: 

• 500 Kč účast v 1 divizi - Soutěžící, Náhradník, +200 Kč za každou další divizi,  

• 500 Kč Doprovod, Trenér a jiné nesoutěžící role,  

• sleva 100 % ze soutěžního poplatku pro trenéry cheerleadingu s platnou licencí ČACH (C, B), kteří budou 

doprovázet minimálně 15 Soutěžících. 

• sleva 50 % ze soutěžního poplatku pro všechny Soutěžící ve věkové skupině Baby,  

• sleva 50 % ze soutěžního poplatku pro všechny Soutěžící v kategorii Parents Cheer, podmínkou je platné členství 

u členského Klubu ČACH, pro vstup na tribunu je zapotřebí vstupenka,  

• sleva 100 % ze soutěžního poplatku + VIP akreditace pro max. dva Delegáty každého Klubu registrovaného na 

danou Soutěž (nesoutěžící osoba pozvaná Klubem na Soutěž, se vstupem zdarma s přístupem do VIP zóny, např. 

jednatel Klubu, zástupce municipality, partner, sponzor), 

• Na Účastníka registrovaného na soutěž ve více rolích se vztahuje pouze jeden z příslušných poplatků, a to ten 

nejvyšší. 

 

Otevírané divize 

• TEAM CHEER: Baby L0; Tiny L1; Mini L1, L2, L3; Junior L2 AG/C, L3 AG/C, L4 AG/C, L5 AG/C; Senior L3 AG/C, L4 

AG/C, L5 AG/C, L6 AG/C, Parents 

• GROUP STUNTS: Tiny L1; Mini L2, L3; Junior L5 AG/C; Senior L6 AG/C 

• PARTNER STUNTS: Junior L5; Senior L6 

• TEAM PERFORMANCE: Tiny/Mini Freestyle Pom; Junior/Senior Freestyle Pom & Hip Hop & Jazz 

• DOUBLES PERFORMANCE: Tiny/Mini Freestyle Pom; Junior/Senior Freestyle Pom & Hip Hop & Jazz 

• HOBBY DIVISION: Děti, Mládež 

 

Poznámka ke speciálním divizím  (viz Obecná pravidla) 
1)Kategorie Team Hobby je určena pouze pro nové členské kluby ČACH a pro soutěžní skupiny stávajících členských klubů 

ČACH, které jsou tvořeny alespoň z 80 % nově registrovanými členy, kteří se v předchozích sezonách neúčastnili 

Mistrovství ČR.  
2)Kategorie Team Parents je určena pro rodiče a dospělé rodinné příslušníky registrovaných členů ČACH, kteří zároveň 

aktivně nesoutěží za jiný seniorský tým.  

 

Nominace na Mistrovství Evropy 2023 

V případě zájmu o nominaci v týmových divizích je nutné absolvovat kvalifikační soutěž s takovým počtem Soutěžících, 

který odpovídá aktuálním pravidlům pro ICU Europeans, tzn. s minimálně 16 (resp. 18 pro Team Jazz) a maximálně 24 

Soutěžícími. Personální obsazení Soutěžní skupiny účastnící se ICU Europeans musí po matematickém zaokrouhlení zůstat 

minimálně z 80% shodné s obsazením Soutěžní skupiny z kvalifikační soutěže. Bližší informace k ICU Europeans budou 

postupně zveřejňovány na stránkách European Cheer Union (www.cheerunion.eu). 

 

Přehled týmových divizí s nominací na ME 2023 (viz Obecná pravidla) 

Youth Level 3 (Median) - AllGirl a Coed, Junior Level 5 (Elite) - AllGirl a Coed, Senior Level 6 (Premier) - AllGirl a Coed, 

Junior - Pom / Hip Hop / Jazz, Senior - Pom / Hip Hop / Jazz. 

Nominace Performance Doubles na ICU Europeans 2023 je možná pouze prostřednictvím European Cheer League 2022. 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Přihlášením k akci účastník automaticky souhlasí s Pravidly Prague Cheer&Dance Open 2023 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. 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/

