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Aktualizace dokumentu: 17. 1. 2023 

 

Okruhy témat: 
I. Účastník seriálu soutěží ČACH 

(Dotazy a výklad platný k soutěžním pravidlům pro sezonu 2022/23) 
 

________________________________________________________________________________ 

I. Účastník seriálu soutěží ČACH 

Dotaz: Je možné, aby se Klub, který není členem ČACH, resp. sportovci Klubu, který není členem 
ČACH, registrovali (přihlásili) na Regionální soutěž pořádanou pod záštitou ČACH a účastnili se 
takovéto soutěže?  

Odpověď: Ano, je to možné. 

Pokud je soutěž otevřena i pro tzv. hosty, tj. Kluby bez platného členství u ČACH, tzn. ČACH 
neregistrované Kluby. Sportovec se tak regionální soutěže zúčastní mimo seriál (Českou národní 
cheer ligu) soutěží ČACH dané sezony.  

 

Dotaz: Je možné, aby se osoba řešící přestup mezi členskými Kluby ČACH přihlásila a zúčastnila 
regionální soutěže za Klub, ke kterému ještě nově nepřestoupila, resp. nestala se jeho členem (proces 
přestupu nebyl ještě dokončen)?  

Odpověď: Ne, není to možné.  

Osoba, která v čase přihlašování na regionální soutěž není členem ČACH nebo je členem ČACH, ale 
za jiný Klub, než za který by se chtěla (měla) účastnit pořádané Regionální soutěže, se na ni do doby, 
než bude mít plně vyřízené členství u ČACH pod Klubem, pod jehož jménem se chce (má) regionální 
soutěže zúčastnit, nemůže registrovat (přihlásit), natož soutěžit.  

Dle platných Obecných pravidel je způsobilým k účasti na soutěžích jednotlivec splňující mimo jiné 
podmínku platnosti členství v ČACH nebo mající statut Hosta (dle charakteru soutěže). 

Statut Hosta je definován jako „Český či zahraniční Klub vysílající Soutěžní skupinu/y na Soutěž bez 
platného členství ČACH”. Členský Klub ČACH a jeho členové nemá statut Hosta. 

 

Dotaz: Může se zúčastnit sportovec Mistrovství České republiky v cheerleadingu, pokud podá 
prostřednictvím ERS žádost o registraci ke členství u ČACH např. 3 týdny před datem konání této 
soutěže a jedná se zároveň o přestup?  

Odpověď: Ne, nemůže. 

Vyřízení registrace nového člena včetně jeho přestupu ke členskému Klubu ČACH: Člen (osoba), který 
se chce zúčastnit Mistrovství České republiky v cheerleadingu, v roli sportovce, musí uskutečnit přestup 
nejpozději 8 týdnů (56 dnů) před konáním Mistrovství České republiky v cheerleadingu a navazujícího 
Mistrovství Evropy v Cheerleadingu pořádaného ECU v daném roce. Nejpozději 8 týdnů před 
Mistrovstvím republiky musí minimálně podat žádost o registraci člena ČACH a doložit (zaslat na e-mail 
registrace@cach.cz) vyplněný formulář Oznámení o přestupu.  

 

  



 

 

Dotaz: Kdy je možné se přihlásit ke členství u ČACH? 

Odpověď: Kdykoli v průběhu sezony. 

Aby bylo garantováno vyřízení žádosti o nové Evidované členství sportovce / trenéra, který se bude 
chtít aktivně účastnit soutěže, musí být žádost podána nejpozději 8 týdnů před termínem konání 
předmětné soutěže."   

Dotaz: Může se soutěže organizované či zaštiťované ČACH účastnit za Členský klub ČACH v roli 
sportovce osoba, která není členem ČACH?  

Odpověď: Ne, nemůže. 

Dle platných Obecných pravidel (kap. 3.1) je způsobilým k účasti na soutěžích jednotlivec splňující 
mimo jiné podmínku platnosti členství v ČACH. 

 

Dotaz: Musí být účastník soutěže v kategorii Parents členem ČACH?  

Odpověď:  Ano, musí.  

Účastník jakékoli soutěže seriálu soutěží ČACH dané sezony musí být členem ČACH.  

Dle platných Obecných pravidel je způsobilým k účasti na soutěžích, pořádaných Prezidiem ČACH 
nebo tzv. Regionálních soutěžích, jednotlivec splňující mimo jiné podmínku platnosti členství 
v ČACH nebo mající statut Hosta (dle charakteru soutěže). 

Statut Hosta je definován jako „Český či zahraniční Klub vysílající Soutěžní skupinu/y na Soutěž bez 
platného členství ČACH”. Členský Klub ČACH a jeho členové nemá statut Hosta. 


