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E-Bulletin č. 2 – Safari Cheer Cup 2015 
Pokyny pro účastníky a soutěžící 

Organizátor/pořadatel: Česká asociace cheerleaders 

 
Vážení trenéři, manažeři týmů a cheerleaders,  

děkujeme všem týmům a soutěžícím za přízeň a zaslané přihlášky na druhý ročník jedinečné open-air soutěže v ČR – 
Safari Cheer cup, který se bude konat již tuto v sobotu 13. 6. 2015 v ZOO Dvůr Králové. 

Safari Cheer Cup je víc než soutěž – je to místo pro společný teambuilding, prima rodinný výlet, spojení sportu, 
vzdělávání a přírody v pohodové atmosféře Safari, ruku v ruce trenéři, sportovci, rodiče a fandové! 

Soutěžní účast se od minulého roku více než zdvojnásobila a představí se nám tak 441 soutěžících ze 13ti týmů ve 
129 vystoupeních! 

Adresa: ZOO Dvůr Králové, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové, www.zoodk.cz 
Popis cesty a mapa na stránkách ZOO http://www.zoodvurkralove.cz/cs/pred-navstevou/kudy-k-nam/ 

 

REGISTRACE A UBYTOVÁNÍ 

Registrace: 

Registrace soutěžících a distribuce fanouškovských balíčků bude probíhat u stánku ČACH! 
Po příjezdu si u stánku ČACH vyzvednete svoje „akreditace“ k objednaným balíčkům, tj. příslušnou vstupenku a 
barevný strip na ruku, které vám umožňují vstup do ZOO, amfiteátru i do campu (v případě ubytovaných). 
Soutěžící, ohlídejte si časy příjezdu a dostavte se k registraci minimálně dvě hodiny před svým vystoupením. 
 
Stánek ČACH bude umístěn: 

- v pátek před vstupem do kempu od 17:00 do 19:30 hod 

- v sobotu před vstupem do ZOO „U Rotundy“ od 8:30 do 13:00 hod 

(ne u hlavního vchodu, ale vpravo letní vchod k safari z hlavního parkoviště; viz plánek). 

Startovní a účastnické poplatky: 
Veškeré startovní (soutěžící) či účastnické (trenér, fanoušek, ubytovaný) poplatky byli týmům vyfakturovány. Prosíme 
trenéry, uhraďte fakturu na účet ČACH do 11. 6. 2015 a přivezte kopii dokladu o úhradě k registraci.  
 

http://www.zoodk.cz/
http://www.zoodvurkralove.cz/cs/pred-navstevou/kudy-k-nam/
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V případě, že nemáte objednané vstupy pro fanoušky, doprovody či nesoutěžící trenéry můžete je doobjednat na e-
mailu cach@cach.cz a také je bude možné zakoupit v den akce u stánku ČACH před vstupem do ZOO.  

Předprodej: 
Balíček fanoušek „Hroch“  - 300 Kč (účastnický poplatek, vstup do ZOO na 1 den, vstup do amfiteátru) 
Balíček fanoušek „Mini hrošík“ pro děti do 4 let - 100 Kč  

Na místě: 
Balíček fanoušek „Hroch“  - 350 Kč (účastnický poplatek, vstup do ZOO na 1 den, vstup do amfiteátru) 
Balíček fanoušek „Mini hrošík“ pro děti do 4 let - 100 Kč 

Ubytování: 
Stany je možné umístit po celém prostoru kempu  
ve spolupráci se zaměstnanci kempu. Vjezd autem  
bude povolen pouze na vyložení a nakládku.  
Parkování aut v kempu vzhledem k velkému pohybu  
dětí a jejich bezpečnosti nebude umožněn. Zaparkujte  
svá auta na parkovišti u kempu.  
Pozn. ubytování je pouze ve vlastních stanech. 

Stravování: 
Bufet  Banua v kempu    
Restaurace u Lemura v Zoo 
Bufet u slonů 
Restaurace Rotunda 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO SOUTĚŽÍCÍ A TRENÉRY 

Kontakty v den soutěže:  
V případě nejasností při příjezdu a v průběhu dne: Adéla Černohorská - 721 484 268  
Registrace soutěžících: Renata Štefanová - 737 744 477 

Prostor pro soutěžící: 
Pro převlečení soutěžících a odložení věcí je určený  
zastřešený prostor přímo za pódiem v amfiteátru  
a dvě místnosti včetně WC v budově za soutěžní plochou.  
Za odložené věci se neručí, cennosti si proto raději  
uschovejte u svých trenérů a doprovodů.  
Soutěžící mohou sledovat soutěž z hlediště amfiteátru.  

Situační plánek amfiteátru: 
Amfiteátr je umístěn vedle plameňáků. 
Do amfiteátru budou vpuštěni pouze soutěžící a diváci  
s platnou akreditací, kteří budou řádně označení  
u stánku ČACH při registraci/vstupu. 

Soutěžní plocha:   
12 x 8 m, flexi roll (pro cheer i dance divize). Pozor, vzhledem k úpravě amfiteátru je plocha o jeden pruh koberce 
menší, než bylo avizováno v pravidlech. 

Warm up: 
1 pás koberec flexi roll volně pod širým nebem vedle plameňáků. Nerušte je! Sportujte v souznění s přírodou. 

 

 

PLAMEŇÁCI PROSTOR 

PRO 

SOUTĚŽÍCÍ 
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Nástup soutěžících před soutěžním vystoupením: 

Soutěžící se řadí dle soutěžního pořadí. U stanoveného 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. 

Hudba: 
Pokud jste tak již neučinili, zašlete své hudební podklady k soutěžním vystoupením na music@cach.cz a to nejpozději 
do středy 10. 6. 2015 do 21:00 hod řádně označené číslem soutěžního vystoupení, názvem Týmu, zkratkou soutěžní 
divize a soutěžní skupiny např.: 001_Bears_CTAS6_GreanBears.MP3. Zároveň doporučujeme mít záložní nosič (např. 
CD nebo flash disk) a jednoho zástupce z Týmu přítomného v průběhu soutěžní sestavy u hudební produkce.  

Porota:  
Kristýna Beňová (CZ), Pavla Poláková (CZ), Izabela Machalica (PL), Natalia Ćwik (PL) 
Porota bude umístěna v horní části tribuny, nezaclánějte prosím porotcům ve výhledu. 

Vyhlášení výsledků: 
V rámci soutěžního dne proběhnou 2 průběžná vyhlášení výsledků kategorií z předcházejícího soutěžního bloku 
(11:40 a 14:40) a hlavní závěrečné vyhlášení v 17:20, kde budou vyhlášeny i hlavní Major Awards.  
Sledujte, prosím, harmonogram a dostavte se k danému vyhlašování včas. 
 
Ocenění: 
Medaile obdrží umístěné na 1., 2. a 3. místě včetně trenéra. Celkem se můžete těšit na  665 medailí a 4 hlavní ceny: 

Trofej Major AWARD DANCE JUNIOR 
Trofej MAJOR AWARD DANCE SENIOR 
Trofej MAJOR AWARD CHEER SENIOR 
Trofej MAJOR AWARD CHEER JUNIOR 

 

Pro vybrané kategorie jsme navíc připravili i tematické výhry: 

Adopce SURIKATY 
Krmení žiraf 
Focení s plazy 
Noční Safari 
Plyšová surikata pro nej DETEKTIVA 

Bodovací listiny si za svůj tým vyzvedněte na konci soutěžního dne u stolu poroty. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

Zábavně–vzdělávací hra DETEKTIVEM V ZOO 
Plněním úkolů a seznámení se zvířaty a ZOO, příjemné propojení sportovní tématiky a světa zvířat. Formulář s kvízem 
je možné si vyzvednout u ČACH stánku v průběhu registrací. Box do kterého budete vhazovat vyplněné kvízy, bude 
umístěn u amfiteátru vedle poroty.  Vítěz bude vylosován v rámci hlavního vyhlášení v 17:20. 

FotoZaMoment 
Momentky ze soutěžního vystoupení si budete moci zakoupit přímo na místě. Zakoupené fotky budete mít přístupné 
i na Facebooku. Prodej fotografií po akci nebude probíhat. 
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ORIENTAČNÍ PLÁN ZOO 
http://www.zoodvurkralove.cz/cs/pred-navstevou/mapa-zoo/ 
 

 

http://www.zoodvurkralove.cz/cs/pred-navstevou/mapa-zoo/

