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E-Bulletin č. 4 – Finále Mistrovství ČR 2015 

Oficiální Mistrovství ČR v cheerleadingu 

Pořadatel: Česká asociace cheerleaders 

 

Přinášíme vám finální informace k nadcházejícímu Mistrovství ČR 2015 

 

SLUŽBY SOUTĚŽÍCÍM: 

 

ZPĚTNÁ PROJEKCE 

 

Na plasmové obrazovce v zákulisí můžete ihned sledovat záznam Vašeho soutěžního  

vystoupení a zhodnotit svůj výkon! 

 

OBČERSTVENÍ 

 

Pro soutěžící bude otevřena zahrádka Arthotelu, kde si můžete odpočinout a 

občerstvit se. 

Vstup je přes z chodby u warm-up haly. 

 

ČESKÁ NÁRODNÍ CHEER ELIGA 

 

Slavnostní vyhlášení vítězů ligy ročníku 2014/2015 proběhne v pauze ve 14:25. 

 

CHEER PÁRTY 

 

Cheer after párty se letos bude konat v klubu Jo´s Garáž - cocktail & music (spodní 

patro klubu,  

bar: http://www.josgaraz.cz/ 

Začínáme ve 20.30, tak přijďte včas a společně završíme cheerem nabitý den. Při 

příchodu do 21:30 welcome drink zdarma! 

http://www.josgaraz.cz/
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CHEER SHOP 

 

Varsity  

Pouze tuto sobotu můžete zakoupit cheer obuv od 20 euro! Cena je speciální pro 

český trh a nikde jinde ji nedostanete, nezapomeňte proto navštívit stánek Varsity na 

Mistrovství ČR. 

 

 
 

FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR – FOTOZAMOMENT 

 

Bude umístěn přímo na místě a budete mít možnost zakoupit fotografie s logem 

soutěže, momentky ze soutěžního vystoupení nebo ateliérová fota s logem soutěže. 

 

Zakoupené fotky budete mít rovnou přístupné i na Facebooku. 

 

Fotografie je nutné objednat na místě. Prodej fotografií po akci nebude probíhat. 
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DLOUHÁ MÍLE 

 

Soutěž pro trenéry. 

Trenéři se mohou zapojit do soutěže o největší počet nachozených kilometrů. U 

registrace si můžete vyzvednout krokoměr. Ten trenér, který přes soutěžní den 

nachodí nejvíce kilometrů, vyhraje hodnotnou cenu. Soutěže se může zúčastnit vždy 

pouze jeden trenér z každého týmu. Krokoměr je nutné vrátit ve warm-up hale 

nejpozději v 17:45. 

 

TV COM 

 

Přenos celého dne je zajištěn přes TV COM.  

http://ostatni.tvcom.cz/Zapas/Sezona-2015/123405-Mistrovstvi-Ceske-republiky-v-

cheerleadingu-2015.htm 

  

PARTNĚŘI SOUTĚŽE: 

 

PRECIOSA 

 

Preciosa opět partnerem MCHČR! 

Cena pro nejlépe hodnocené soutěžní vystoupení, které postupuje na Mistrovství 

Evropy od společností Preciosa v hodnotě až 23 000 Kč! Šance vyhrát startovné na 

Mistrovství Evropy 2015! Vítězem se stane soutěžní skupina, která získá celkově 

nejvyšší bodové ohodnocení a je postupující na Mistrovství Evropy. 

Preciosa je také partnerem dalších vybraných kategorií, kde se vítězové můžou těšit 

na dárkové tašky s bižuterií a šperky, které společnost Preciosa vyrábí. 

 

http://ostatni.tvcom.cz/Zapas/Sezona-2015/123405-Mistrovstvi-Ceske-republiky-v-cheerleadingu-2015.htm
http://ostatni.tvcom.cz/Zapas/Sezona-2015/123405-Mistrovstvi-Ceske-republiky-v-cheerleadingu-2015.htm
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BRILIANTINA  

 

Partner Peewee kategorie. Cílem projektu Briliantina je rozvoj kreativity a fantazie. 

Briliantina je kreslená postavička - designérka, hledající kamarádky, které jí pomohou 

s navrhováním prstýnků. Děti tak mohou kreslit svůj vlastní návrh prstýnku, se kterým 

se pak mohou přihlásit do velké celostátní soutěže. Vybrané návrhy jsou umístěné na 

webových stránkách a probíhá veřejné hlasování. Tři nejúspěšnější návrhy nechá 

Briliantina vyrobit se jménem autora, kterého zároveň odmění. www.briliantina.com 

 

 
 

ETAM 

 

Partnerem vybraných kategorií je firma Etam Lingerie, francouzský výrobce spodního 

prádla a domácího oblečení, která věnuje poukázky a zboží v celkové hodnotě 

16.000,- Kč. 

 

 
 

RAUCH, RAJEC, KOFOLA 

 

Partneři RAUCH, RAJEC a KOFOLA zajišťují pro soutěžící a trenéry pitný režim. Pitný 

režim bude zajištěn ve warm up hale. 

 

 

http://www.briliantina.com/
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SPARROW 

 

Dalším partnerem je firma Sparrow, zabývající se výrobou a prodejem sportovního 

oblečení a doplňků. Sparrow věnuje své zboží vybrané kategorii. 

 

 

 

 

 

 

ARTVIDEO 

 

Společnost Artvideo pro všechny vystupující týmy, které zaslaly podklady, vytvořila 

týmové videovizitky.  

 
 

DIONY SPORTS 

 

Partnerem, díky němuž si absolutní vítěz ligy může užít nový koberec, je firma Diony 

sports. 

 

 


