E-Bulletin č. 3 – Finále Mistrovství ČR 2015
Oficiální Mistrovství ČR v cheerleadingu
Pořadatel: Česká asociace cheerleaders

Vážení trenéři, manažeři týmů a cheerleaders,
děkujeme všem týmům a soutěžícím za přízeň a zaslané přihlášky na 14. oficiální Mistrovství České
republiky v cheerleadingu, které se bude konat v sobotu 16. 5. 2015 a je zároveň kvalifikací na ECU
Europeans ve Slovinsku.

TOP INFO
- 1 072 soutěžících z 25 týmů
- 11 certifikovaných porotců (USA, SLO, BUS, HU, CZE, SVK)
- Banner Czech National Champion
- Kvalifikace na ECU Europeans
- MAJOR AWARD cheer a dance
- Medaile pro všechny sportovce umístěné na prvních třech místech, včetně trenéra
- Pohár a diplom pro tým
- Exhibice Českého národního týmu „CN/CT“
- Týmové videovizitky zdarma
- Varsity cheer shop za unikátní české ceny
- On-line přenos TVCOM, streaming na Facebook
- Nově zrekonstruovaná hala
- VIP coaches room
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SOUĚŽNÍ HALA
Letošní ročník jsme pro vás připravili ve zbrusu nově zrekonstruované hale Královka na pražské
Letné, která se nám všem zalíbila a osvědčila se nám již na jarním Roller Coster Cupu a zastínila lesk
původně plánovaného Kongresového centra.
Přesná adresa haly je TJ Královka Praha, Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7.

PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ
Finálového kola Mistrovství ČR se zúčastní 1 072 soutěžících, z 25 týmů, kteří předvedou 137
soutěžních vystoupení v 33 divizích. Diváci se tak mohou těšit na rozmanitou škálu nejrůznějších
akrobatických i tanečních prvků z koutů celé ČR.
Pro velkou obsazenost některých malých divizí museli soutěžící již v půlce dubna projít kvalifikačním
předkolem, ze kterého do finále postoupilo vždy jen pět nejlepších skupin. Jiní se do finále
nominovali díky své celoroční píli a skvělým výsledkům z České národní cheer ligy („CNCL“). Všem
soutěžícím gratulujeme a těšíme se na skvělé výkony a podívanou!
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VIDEOVIZITKA
Všem týmům, které zaslaly podklady, budou při slavnostním promítány nové týmové videovizitky,
které od ČACH dostanou jako dárek na památku. Videovizitky můžete používat pro vlastní propagaci
týmu v příští sezoně. Týmům, které nevyužily této možnosti, budou promítány alespoň jejich týmová
loga či název týmu.

BANNER CZECH NATIONAL CHAMPION
I letos Mistři ČR v týmových kategoriích získají banner CZECH NATIONAL CHAMPION pro výzdobu své
tělocvičny, který bude připomínkou a zároveň motivací do dalších tréninků!
Titul „Mistr ČR“ je možné používat pouze vítězem kategorie TEAM CHEER DANCE a vítězem vyššího
Levelu v dané věkové skupině u Kategorie TEAM CHEER. Titul „Mistr ČR“ je možné používat pouze ve
spojení s názvem dané divize (např. Mistr ČR v Team Coed Junior ELITE).

MAJOR AWARD
Ocenění Major Award Team Cheer a Major Award Team Dance, získá tým s největším počtem bodů.
Pro oba vítěze jsou připraveny poháry a diplomy.

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

KVALIFIKACE NA ECU EUROPEANS
Mistrovství ČR je zároveň kvalifikací na ECU European Cheerleading Championships, které se bude
konat 27. a 28. 6. 2015 ve Slovinsku. Nominovaní budou první dvě* soutěžní skupiny v těchto
divizích:
Team Cheer Junior Elite (AG, Co), Team Cheer Senior Premier (AG, Co*)
Group Stunt Junior Elite (AG, Co), Group Stunt Senior Elite (AG, Co)
Partner Stunt Junior Elite, Partner Stunt Senior Premier
Team Cheer Freestyle Pom, Jazz, Hip Hop (Junior, Senior)
Doubles Cheer Freestyle Pom, Jazz, Hip Hop (Junior, Senior)
*mimo divizi Team Cheer Senior Coed Premier, kde je jedna nominace automaticky připadá pro Český národní cheer tým „CN/CT“
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VYSTOUPENÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU
V rámci slavnostní ceremonie od 11:30 se můžete těšit na vystoupení Českého národního cheer týmu
„CN/CT“, který pojede reprezentovat ČR na ECU Europeans ve Slovinsku. Přijďte se podívat a
povzbudit náš CN/CT!

POROTA
Panel porotců je sestaven z 11 mezinárodních certifikovaných odborníků v oblasti cheer i dance.
Vaše vystoupení ohodnotí Tony Hodges (USA/HU), Uroš Petan (SLO), Fero Bodnár (SVK/CZE), Martin
Tuš (SLO), Oleg Yazvin (BEL), Katarina Kern Pirnat (SLO/CZE), Lana Gavrilov (SLO), Bára Schejbalové
(CZE), Kritýna Beňová (CZE), Pavla Poláková (CZE) a Jana Markovičová (CZE).
Porota bude umístěna na sportovní ploše, přímo před vystupujícími.

TRIČKA
Neváhejte a objednejte si své tričko s motivem „LION NATION“, které je i letošním tričkem pro
českou výpravu na ECU Europeans ve Slovinsku. Cena trička při objednání do 6. 5. 2015 činí 270 Kč
a 300 Kč při objednání do 15. 6. Velikosti a počty objednávejte u svých trenérů. Již objednaná trička si
můžete vyzvednout v den soutěže z ČACH stánku
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VSTUPENKY
Vstupenky pro vaše fanoušky a diváky jsou k zakoupení v předprodeji přes Ticketportal
http://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=133868 za 250 Kč. V den konání na místě za 300 Kč.
Sleva 150 Kč pro děti mladší 11ti let (cena po slevě 150 Kč). Děti do 3 let mají vstup zdarma bez
nároku na místo k sezení.

SLUŽBY A STÁNKY
Fotografický ateliér - Fotozamoment bude umístěn v hale, kde budete mít možnost zakoupit
fotografie s logem soutěže, momentky ze soutěžního vystoupení nebo ateliérová fota s logem
soutěže. Fotografie je nutné si objednat na místě. Prodej fotografií po akci nebude probíhat.
Cheer shop Varsity - oblečení, obuv a hezké věci pro cheerleaders
za speciální české ceny exkluzivně jen pro vás na Mistrovství ČR 2015!
Těšit se můžete i na výprodej obuvi Varsity již od 20 EUR za pár!
Občerstvení - pro soutěžící i diváky bude umístěno ve vestibulu haly.
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ORGANIZAČNÍ POKYNA PRO TRENÉRY A SOUTĚŽÍCÍ
MUSIC
Pokud jste tak ještě neučinili, zašlete své hudební podklady do pátku 8. 5. 2015 na music@cach.cz ve
formátu např. např.: 01_Bears_CTAS6_GreanBears.MP3. Doporučujeme mít s sebou záložní nosič a
jednoho zástupce z týmu přítomného v průběhu soutěžní sestavy u hudební produkce.

PARKOVÁNÍ
Přímo k hale můžete zajet, vystoupit a vyskládat potřebné věci. Upozorňujeme však, že v těsné
blízkosti haly nebude možné zaparkovat. 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.
Parkování je možné na placeném parkovišti na Letenské pláni naproti stadionu pražské Sparty, Praha
7. Návaznost na MHD – tram zastávka Sparta. Parkování pro autobusy je možné na stejném
parkovišti. Cena 40,- Kč/hod, 700 Kč/den.
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KONTAKTY V DEN SOUTĚŽE
V případě nejasností v průběhu dne: Adéla Černohorská 721 484 268
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. 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.
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SITUAČNÍ PLÁNEK HALY
Obsahuje nákres pohybu soutěžících k ploše a odchod z plochy.
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, SLIB SPORTOVCŮ
Oficiální začátek soutěže je v 9:00.
V 11:30 proběhne slavnostní ceremonie, nástup týmů, slib sportovců a exhibice CN/CT. Pokud je to
z vaší strany možné, zajistěte na této slavnostní události, co největší zastoupení vašeho týmu. Prosím
dostavte se s dostatečným předstihem k ploše.

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.

IDENTIFIKACE SOUTĚŽÍCÍCH
Identifikace jednotlivých soutěžících proběhne před vstupem na soutěžní plochu. Soutěžící budou
vyzváni k předložení registračního průkazu ČACH, nebo jiného průkazu totožnosti (mimo malých
dětí). Doporučujeme proto soutěžním skupinám dostavit se do určených prostor pro čekání na
vystoupení s časovou rezervou.

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 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.
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WARM-UP AREA
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.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
V rámci soutěžního dne bude probíhat průběžné vyhlašování, sledujte proto, prosím harmonogram
a dostavte se k danému vyhlašování včas.
Divize Team Mini EXHIBICE bude oceněna na ploše hned po skončení vystoupení.
14:00 VYHLÁŠENÍ VŠECH PROBĚHLÝCH PEEWEE DIVIZÍ
(Doubles Cheer Freestyle Pom, Group Stunt, Individual, Team Cheer Freestyle Pom)
16:45 VYHLÁŠENÍ TEAM PEEWEE LEVEL1
18:45 ZÁVĚREČNÉ VYHLAŠOVÁNÍ, VYHLÁŠENÍ MAJOR AWARD
Prosíme všechny týmy, aby v rámci fair play chování neodcházely 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 10:00 a 13:00 hod.
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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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