Roller Coaster Cup 2016

e-Bulletin #1

Informace a pokyny pro soutěžící
Vážení cheerleaders, trenéři a manažeři týmů,
děkujeme za zaslané přihlášky na druhý ročník soutěže Roller Coaster Cup 2016! Držte si
klobouky, bude to pořádná jízda :-) K účasti se přihlásilo 923 soutěžících z 29 týmů, kteří
předvedou 225 soutěžních choreografií!

TOP INFO
 923 soutěžících z 29 týmů
 10 certifikovaných porotců (USA, SLO, HU, CZE, DE, AT)
 Medaile pro všechny sportovce umístěné na prvních třech místech, včetně
trenéra
 Pohár a diplom pro tým
 Exhibiční show Českého národního týmu „CN/CT Junior“
 Projekce na dvou LED obrazovkách
 On-line přenos TVCOM, streaming na Facebook a Instragram
 VIP coaches room, trenéři vstup zdarma
 Vstupenky zakoupené v předprodeji sítě Ticketportal za zvýhodněné ceny
TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Sobota 19. 3. 2016
Detaily soutěžního dne viz soutěží harmonogram.

POŘADATEL SOUTĚŽE
Česká asociace cheerleaders, www.cach.cz

MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE / SOUTĚŽNÍ HALA
TJ Královka, Nad Královskou oborou, Praha 7
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DOPRAVNÍ SPOJENÍ, PARKOVÁNÍ
Parkování je možné na placeném parkovišti na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu
pražské Sparty. Cena 40,- Kč/hod pro osobní vozy, 700 Kč/den pro autobusy. Před halou bude
možné zastavit pouze pro rychlé vyložení věcí, parkování však nebude možné. Upozorňujeme,
že v okolí Letné je nedostatek volných neplacených parkovacích míst, je zde systém
parkovacích zón, pokud můžete, nechte auto doma nebo jej zaparkujte na okraji Prahy.
Návaznost na MHD – tram zastávka Sparta.

VSTUPENKY
Předprodej v síti Ticketportal 250 Kč https://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=-175962
V den konání a na místě 320 Kč.
Děti do 3 let včetně - vstup zdarma bez vstupenky a bez nároku na místo k sezení.
Sleva 60% pro děti, které nedosáhly věku 11 let. V den konání a na místě za 120 Kč.

ODKAZY NA SOUTĚŽ NA WEBU
Stránka soutěže http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/rollercoaster-cup-2016
Facebooková událost https://www.facebook.com/events/652261084914468/

MODERÁTOR
Soutěžním dnem vás provede Markéta Srbová redaktorka z ČT Sport a Radovan Slavík z týmu
F!ghters cheerleaders.
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PRAVIDLA
Soutěž se řídí aktuálním zněním Pravidel RCC včetně bodovacích listin, Levelbookem ČACH
2015/16 a Slovníkem pojmů ČACH, které naleznete na stránce soutěže
http://cach.cz/index.php/akce-a-souteze/rollercoaster-cup-2016

POROTA
Porota je sestavena z 10ti certifikovaných odborníků v oblasti cheer i dance. vaše
choreografie budou hodnotit: Sabrina Hadsell (USA/CZ), Chistoph Hinze (DE), Bára
Schejbalová (CZ), Irena Petan (SLO), Kristýna Beňpvá (CZ), Lana Gavrilov (SLO), Istvan
Turcsik (HU), Doris Maria Stütz (AT), Simona Míková (CZ), Sausan Julevič (SLO).

OCENĚNÍ
Všichni umístění na prvních třech příčkách se mohou těšit medaili pro každého člena
skupiny včetně trenéra! Týmové kategorie navíc obdrží trofej. Pamětní diplomy obdrží
všechny soutěžní skupiny.

CNCL
Soutěž je automaticky zařazena do České Národní Cheer Ligy. Roller Coaster Cup
je poslední soutěží letošní ligy a po sečtení výsledků budeme znát vítěze ligy a zároveň
postupující z jednotlivých divizí do Finále Mistrovství ČR 2016 bez nutnosti kvalifikace
na Národní soutěži malých kategorií.
Připomínáme, že absolutní vítěz týmové kategorie CNCL 2015/2016 získá pohár, diplom
a gymnastické vybavení do své tělocvičny (cheer divize) či taneční workshop (dance divize).

SLUŽBY, STÁNKY A DOPROVODNÝ PROGRAM:
CNCT Junior Show – první vystoupení českého národního týmu proběhne v 11:55.
Shuttle bus - propojení soutěže s Matějskou poutí!
Shuttle bus vás dopraví k atrakcím na Matějské pouti! Žádné čekání v hale a nuda. Pro
soutěžící i diváky je bus zdarma. Autobus odjíždí vždy v celou od haly Královka na Výstaviště
(od 10:00 do 21:00 hod) a vždy v půl z Výstaviště k hale Královka (od 10:30 do 21:30 hod).
Matějská Pouť je otevřená od 10 do 22 hod. Podívejte se, jaké atrakce vás letos čekají
http://www.matejskapout.cz/

Náramky
Sbíráte rádi medaile, mašle, shortky nebo měníte na soutěžích trička? Pak právě pro vás jsme
pro letošní sezonu připravili zbrusu novou kolekci sběratelských náramků v designu
jednotlivých soutěží. K zakoupení na soutěžích ČACH.
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Ve vestibulech haly se dále můžete těšit na: Spparow cheer shop, ochutnávky

společnosti Nutrilite, samolepky a placky s cheer tématikou, cukrovou vatu,
Briliantina dílničku a další.
Občerstvění naleznete v přízemním vestibuly haly.
ONLINE PŘENOS
On-line přenos TVCOM – link bude zveřejněn v den soutěže na Facebooku ČACH
Streaming na Facebooku ČACH
Streaming na Instagramu ČACH
V hale u zdravotníků je k dispozici LED pro případné zaledování úrazu.

ORGANIZAČNÍ POKYNA PRO TRENÉRY A SOUTĚŽÍCÍ
MUSIC
Všechny soutěžní skupiny zašlou své hudební podklady e-mailem na music@cach.cz
nejpozději 2 týdny před konáním soutěže tj. do 4. 3. 2016. V případě později doručených
hudebních podkladů organizátor již nezaručuje jejich zpracování a kontrolu a Tým je povinen
zajistit si spuštění hudby na místě sám z vlastního CD nebo flash disku).
Hudební podklad musí být řádně označen číslem soutěžního vystoupení, názvem Týmu,
zkratkou soutěžní divize a soutěžní skupiny např.: 001_Bears_CTAS6_GreanBears.MP3
(číslo soutěžního vystoupení naleznete v soutěžím harmonogramu). Zároveň doporučujeme
mít záložní nosič (např. CD nebo flash disk) a jednoho zástupce z Týmu přítomeného
v průběhu soutěžní sestavy u hudební produkce.

KONTAKTY V DEN SOUTĚŽE
V případě nejasností v průběhu dne: Maruška Cerhová 721 570 875
Registrace a příjezd: Renata Štefanová 737 744 477

REGISTRACE SOUTĚŽÍCÍCH
Registrace týmů bude probíhat v čase od 7:30 do 15:00 v pořadí, v jakém se soutěžící dostaví.
V případě zájmu o pozdější týmovou registraci si prosím domluvte konkrétní čas s Renatou
Štefanovou.
U registrace prosíme o přítomnost trenéra/zodpovědné osoby, který je povinen nahlásit
veškeré případné změny týkající se soutěžících, či případné zrušení soutěžních vystoupení.
Trenér/odpovědná osoba obdrží u registrace aktuální harmonogram v případě, že dojde ke
změnám od poslední zaslané verze. Proběhne evidence soutěžících a doprovodů, kteří jsou
uvedeni na přihlášce.

NESOUTĚŽNÍ DOPROVOD
Do zákulisních prostor mohou vstupovat pouze soutěžící a jejich doprovod s daným
identifikačním označením. Označení platí zároveň jako vstupenka.
Nesoutěžící členové týmu, rodiče a ostatní diváci si musí zakoupit vstupenku a mohou
se pohybovat pouze v prostorách určených veřejnosti (nikoliv v zákulisních
prostorách)!

PROSTORY VYHRAZENÉ PRO PŘEVLÉKÁNÍ
Jsou určeny k převlékání, za věci odložené v hale/šatně se neručí – doporučujeme uložit
si cennosti u trenérů či vašich doprovodů.

SITUAČNÍ PLÁNEK HALY
Obsahuje nákres pohybu soutěžících k ploše a odchod z plochy.
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WARM-UP ZÓNA
Vyhrazené plochy v komplexu haly viz situační plán. Čas zkoušky je určen harmonogramem,
vždy hodinu před soutěžním vystoupením, hudba bude pouštěna z vámi dodaných souborů,
doporučujeme však mít s sebou záložní nosič. V čase 11:15 - 11:30 je warm-up určen pro
národní tým a je pro ostatní účastníky uzavřen.

NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH PŘED SOUTĚŽNÍM VYSTOUPENÍM
Soutěžící se řadí dle soutěžního pořadí. U stanovaného vchodu k soutěžní ploše jsou
připraveny vždy 3 po sobě následující soutěžní skupiny. Každá soutěžní skupina
(přihlášený tým) si sama odpovídá za svou včasnou přípravu a nástup k soutěžnímu
vystoupení dle časového harmonogramu, který se však může v průběhu soutěžního dne
o několik minut měnit. Sledujte proto případné změny.

SOUTĚŽNÍ PLOCHA
Rozmístění soutěžních ploch na CHEER (z pohledu diváka vlevo) a DANCE (z pohledu diváka
vpravo) můžete vidět na přiloženém situačním plánu. Pro Cheer divize bude soutěžní povrch
tvořený tzv. Flexi Rollem 12x12m, pro Cheer Dance pak bude standardně Baletizol 12x12m.

MÍSTO URČENÉ PRO TRENÉRA
Místo pro trenéry bude vyznačeno v rohu soutěžní plochy koberečkem s názvem COACH
a logem ČACH. Na tomto místě se mohou během soutěžního vystoupení zdržovat maximálně
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dva trenéři. Prosíme, udržujte klid, aby porota mohla vaše soutěžní vystoupení kvalitně
ohodnotit. Je zákaz sedání před porotu a procházení za porotou. Porušení tohoto zákazu
může vést k diskvalifikaci skupiny.

ZPĚTNÁ PROJEKCE
Po vystoupení na soutěžní ploše si můžete své vystoupení užít ještě jednou při zpětné projekci
;-)

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
V rámci soutěžního dne bude probíhat průběžné vyhlašování, sledujte proto, prosím
harmonogram a dostavte se k danému vyhlašování včas.
Prosíme všechny týmy, aby v rámci fair play chování neodcházeli v průběhu vyhlášení
a vyčkaly kolegiálně až do jeho konce.
Bodovací listiny si za svůj tým vyzvedněte na konci soutěžního dne u stolku s trofejemi.

VIP COACHES ROOM
Pro trenéry bude připravený VIP COACHES ROOM s lehkým občerstvením, kávou a výhledem
na plochu, kde si během rušného dne mohou odpočinout a vzájemně si sdělit zkušenosti.

COACHES MEETING
V rámci soutěže proběhnou dvě trenérské schůzky v coaches roomu - v 10:30 a 16:30 hod.

OBECNÉ TECHNICKÉ POKYNY
Vstup do haly je možný pouze v ČISTÉ SÁLOVÉ OBUVI. Trenéři, pozor taktéž na Vaši obuv,
podpatky apod. V případě opouštění vnitřního areálu haly je nutné přezutí obuvi! Znečištění
soutěžní plochy v hale a vnitřních prostor haly bude řešeno pokutou či diskvalifikací!
Vzhledem k bezpečnostním opatřením a sportovnímu charakteru akce je v hale NAPROSTÝ
ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH SOUTĚŽNÍ HALY!
Prosíme, udržujte pořádek a klid v prostorách pro převlékání i dalších zákulisních
prostorách. Používejte odpadkové koše.
Buďte ohleduplní k ostatním soutěžícím, porotě i divákům. Žádáme o udržování klidu okolo
soutěžní plochy - trenér ručí za disciplínu týmu!
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