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Závěrečná zpráva 
 
Online Cheer Cup 2020 
1. ročník 
Jedinečná online soutěž, která nemá obdoby! 
 

120 účastníků 
60 vystoupení 
25 porotců 
2 000 hlasů od fanoušků 
160 000 zobrazení soutěžních videí 
1 000 oslovených účtů na instagramu 
483 sledujících streamovaného vyhlášení  

 
 
Bohužel kvůli situaci, která nastala, karanténě kvůli viru COVID-19, nemohla proběhnout soutěž v 
tradičním formátu, jak jsme zvyklí. A tak jsme přišli s alternativou! Soutěž probíhala (zaslané sestavy 
byly zveřejněny) na Instastories IG CACH_LIFE a příbězích na ČACH FB 13.-18. 4. 2020. Soutěž, která 
probíhá online, přes telefony a počítače. Soutěžící vytvořili krásné a originální sestavy, úžasně zapojili 
svoji fantazii, své rodinné příslušníky, či mazlíčky, protáhli se, zacvičili si a hlavně si užili legraci při 
vymýšlení sestav! Sestavy hodnotilo na 25 porotců z řad odborníků ale i sportovců a trenérů bez 
certifikace. Do hlasování se zapojili fanoušci a diváci, kteří svými hlasy vybrali nejsympatičtější 
sestavu. A na závěr proběhlo streamované online vyhlášení přes instagram a FB ČACH.  
 
Na videa se můžete stále podívat v highlights na IG CACH_LIFE.  
 
Registrace byla zdarma, stačilo si jen: 
1) Vybrat kategorii. 
2) Vymyslet sestavu. 
3) Natočit 20–45 s video se svou sestavou. 
4) Poslat video do 10. 4. 2020 na sítě ČACH.  
 
 
 



Česká Asociace Cheerleaders, z s.  
Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6 
 

 

IČ 26546612, bankovní spojení: FIO Banka, č. účtu: 2500357400/2010 
cach@cach.cz 
www.cach.cz 

Soutěž se řídila speciálními pravidly.  
http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/online-cheer-cup-2020-obecna-pravidla.pdf 
 
Kategorie soutěže 

FAMILY (účastní se alespoň 1 rodinný příslušník či "necheer" kamarád) 
CHEER&DANCE s plyšákem či domácím mazlíčkem 
CHEER INDIVIDUAL  
CHEER TEAM  
PERFORMANCE INDIVIDUAL 
PERFORMANCE TEAM  
 

Týmové kategorie se daly vytvořit pomocí aplikací, které vám umožní vytvořit koláž z videí např.: 
Unfold, InShot, Layout, Video Collage Maker.Všechny tyto aplikace jsou dostupné jak v AppleStore 
tak v GooglePlay zdarma.  
 

Umístění na prvních třech místech, účastníci ohodnoceni speciální cenou odborné poroty a největší 

sympaťák vybraný diváky obdrželi medaile, diplom, trička s logem soutěže a ceny od partnerů 

CEWE/Fotolab, CrossCafé, Balonky Praha a CheerTwirl. Všichni účastníci obdrželi ceny od partnerů 

Isoline a Coqui. 

 
Instagram, soutěžní videa https://www.instagram.com/cach_life/?hl=cs 

Videosestřih https://vimeo.com/czechcheerassociation 
Odkaz na událost na webu: http://www.cach.cz/souteze/occ/online-cheer-cup-2020.php 
Odkaz na událost na FB: https://www.facebook.com/events/145396496895532/ 
 

 

http://www.cach.cz/perch/resources/comp_files/online-cheer-cup-2020-obecna-pravidla.pdf
https://www.instagram.com/cach_life/?hl=cs
https://vimeo.com/czechcheerassociation
http://www.cach.cz/souteze/occ/online-cheer-cup-2020.php
https://www.facebook.com/events/145396496895532/
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