KARTA SOUTĚŽE
SPARKLING CHEER CUP 2021
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 zahraniční hosty.
Termín: 27. 11. 2021; soutěžní harmonogram bude zveřejněn po uzavření přihlášek
Místo: Sportovní hala Evžena Rošického, Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava
Web: http://www.cach.cz/souteze/scc/sparkling-cheer-cup-2021.php
FB event: https://www.facebook.com/events/610464293295098
Pravidla:
Soutěž se řídí dle níže uvedených, samostatných DOKUMENTŮ:
Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22

Obecná pravidla soutěží ČACH 2021/22

Pravidla bezpečnosti ČACH 2020/21 (Cheerleading)

Pravidla bezpečnosti ČACH 2019/20 (Performance Cheer)

Pravidla bezpečnosti ČACH 2019/20 (Hobby Cheer)

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 pro Performance divize (parkety)
Soutěžní poplatky (startovné) pro 1 osobu:
 329 Kč účast v 1 divizi - Soutěžící, Náhradník,
 +100 Kč za každou další divizi,
Na Účastníka registrovaného ve více rolích se vztahuje pouze jeden z příslušných poplatků, a to ten nejvyšší.
Slevy na startovném budou poskytnuty v těchto výších a případech:
 50% ze soutěžního poplatku pro všechny Soutěžící ve věkové skupině Baby,
 90% ze soutěžního poplatku pro všechny Soutěžící v kategorii Parents Cheer (podmínka členství u klubu,
pro vstup na tribunu je zapotřebí zakoupení vstupenek),
 100% ze soutěžního poplatku pro 1 Trenéra při každých 50 Soutěžících.
Registrace:
Prostřednictvím Elektronického registračního systém ČACH (dále jen “ERS2”): registrace.cach.cz
V případě dotazů k registraci/přihlášení kontaktujte prosím ČACH prostřednictvím e-mailu registrace@cach.cz.
Přehled termínů soutěže:
27. 10. 2021 - poslední termín pro registraci klubů, soutěžních skupin,
12. 11. 2021 - poslední termín pro:
provedení nevyhnutelných změn Soutěžících dohlášení Soutěžících již přihlášených skupin (činí sám klub v ERS2),

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

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

možnost upřesnění osob zastávajících role Náhradníků, Trenérů a dalších Účastníků soutěže (činí sám klub v ERS2),

zaslání dotazů (činí Odpovědná osoba prostřednictvím e-mailu),

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

nahrání soutěžní hudby prostřednictvím ERS2 - pouze formát MP3.

*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.
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Divácké vstupné:
Na místě: 300 Kč; 80 Kč děti do 150 cm; zdarma děti, které nedosáhly věku 4 let
Přehled všech otevíraných divizí pro sezonu 2021/22 naleznete v samostatném dokumentu viz odkaz výše.
Bližší popis jednotlivých divizí, jako je počet účastníků v soutěžní skupině, délka soutěžního vystoupení či bodovací listy
naleznete v Obecných pravidlech ČACH 2021/22 viz odkaz výše.

ANTI-COVID OPATŘENÍ:
Přihlášením k akci účastník automaticky souhlasí s Pravidly Cheer Cupu 2021 a dalšími instrukcemi a pokyny organizátora
akce. Účastník si je vědom možnosti zrušení pořádání soutěže z důvodu nevyhovujících podmínek daných vládními
opatřeními souvisejícími s aktuální situací Covid-19.
Vzhledem k charakteru hromadné akce se musí všichni účastníci (včetně příp. diváků) při vstupu prokázat negativním
antigenním testem z oficiálního odběrového místa ne starším než 72 hodin NEBO negativním PCR testem z oficiálního
odběrového místa ne starším než 7 dní NEBO potvrzením o očkování první dávkou vakcíny vykonaném nejpozději dne
12. 11. 2021 NEBO očkování druhou dávkou vakcíny NEBO potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19, přičemž
od první indikace neuběhlo více než 180 dní.
Všichni účastníci musí dodržovat obecná bezpečnostní hygienická opatření, následovat nařízení vlády, po celou dobu
kromě warm up a samotného vystoupení nosit respirátor FFP2 a dodržovat nařízené rozestupy.
OBECNÁ USTANOVENÍ
V případě nepředvídatelných jevů a skutečností, si organizátor soutěže vyhrazuje právo soutěž přerušit na nezbytně
dlouhou dobu, přesunout soutěž 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.
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