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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 

 

1.1 POJMY 

 

Obecná pravidla soutěží ČACH využívají tyto pojmy: 

 

Soutěž: Sportovní klání pro cheerleaders, organizované či zaštiťované Českou asociací cheerleaders (dale jen “ČACH”) 

 Klubová soutěž (též “KS”): Soutěž pořádaná členským Klubem pod záštitou ČACH, zařazená do seriálu soutěží dané sezony 

 

Organizátor soutěže: Pořadatel konkrétní Soutěže (dle typu akce buďto Prezidium ČACH nebo pořádající členský Klub) 

 

Klub: Zastřešující organizace vysílající jednu nebo více Soutěžních skupin na konkrétní Soutěž 

 Host: Český či zahraniční Klub vysílající Soutěžní skupinu/y na Soutěž bez platného členství v ČACH 

 

Delegát: Nesoutěžící osoba pozvaná Klubem na Soutěž, se vstupem zdarma s přístupem do VIP zóny (např. jednatel Klubu, zástupce 

municipality, partner, sponzor), která se přihlašuje dle instrukcí Organizátora soutěže 

 

Odpovědná osoba: Plnoletá osoba registrovaná u ČACH za příslušný Klub, zajišťující komunikace mezi Organizátorem soutěže 

a Klubem (od momentu přihlášení, během soutěže i po jejím ukončení)  

 

Soutěžní skupina: Jedna či více registrovaných osob předvádějících současně a společně jedno soutěžní vystoupení 

 

Účastník soutěže: Osoba registrovaná v soutěžní přihlášce, oprávněná ke vstupu do zákulisí a k soutěžní ploše 

 Soutěžící: Registrovaný sportovec za daný Klub, přímý účastník soutěžního vystoupení (přístup na soutěžní plochu během 

vystoupení dané Soutěžní skupiny) 

 Náhradník: Registrovaný sportovec za daný Klub, může zastoupit vypadnuvšího Soutěžícího (přístup na vyznačené místo po 

straně soutěžní plochy během vystoupení příslušné Soutěžní skupiny) 

 Trenér: Registrovaný trenér za daný Klub, odpovídá za přípravu a bezpečnost Soutěžní skupiny (přístup na vyznačené místo 

před soutěžní plochou během vystoupení příslušné Soutěžní skupiny) 

 Doprovod: Osoba doprovázející Soutěžní skupinu během Soutěže, nemusí být registrovaným členem Klubu (přístup na 

vyznačené místo po straně soutěžní plochy během vystoupení příslušné Soutěžní skupiny) 

 Maskot: Osoba převlečená za klubového patrona, nemusí být registrovaným členem Klubu (přístup do prostoru kolem soutěžní 

plochy během vystoupení příslušné Soutěžní skupiny) 

 Externí Spotter: Záchranář pro stavěné prvky v Cheerleadingu, nemusí být registrovaný člen Klubu (přístup na soutěžní plochu 

během vystoupení příslušné Soutěžní skupiny) 

Nesplňuje-li Externí Spotter některou z následujících podmínek, může být příslušná Soutěžní skupina penalizována: 

- Věkem, tělesnými proporcemi a fyzickou zdatností odpovídá spotterované Soutěžní skupině (např. Trenér) 

- Splňuje všechny body kapitoly Všeobecná bezpečnostní pravidla pro cheerleading (viz Pravidla bezpečnosti ČACH)  

- Není součástí Soutěžní skupiny ani žádné dílčí choreografie a jeho přítomnost nehraje roli při posuzování legality 

předvádených prvků (výjimku tvoří pouze divize Partner Stunt, kde je Externí Spotter vyžadován a kde plní funkci 

standardního spottera dle definice v Pravidlech bezpečnosti ČACH) 

- Musí být od Soutěžících jasně odlišen rozdílným oděvem 

- Nestabilizuje spotterovaný prvek, pouze předchází případným zraněním během soutěžného vystoupení a zachraňuje topa 

před pádem na zem (tzn. stojí jen tak daleko, aby mohl včas zasáhnout a topa dochytit, ideálně na délku vlastní paže) 

 

Kategorie: Základní klasifikace soutěžních vystoupení dle počtu Soutěžících, délky sestavy a kritérií hodnocení 

 

Divize: Specifikace základního rozdělení soutěžních vystoupení na základě věku, pohlaví a úrovně/stylu 

 

Cheerleading: Souhrnné označení soutěžních vystoupení zahrnujících akrobatické a stavěné prvky různých úrovní 

 Team Cheer: Označení týmové kategorie v Cheerleadingu 

 Small Cheer: Souhrnné označení tzv. malých kategorií v Cheerleadingu (zahrnuje Group Stunt, Partner Stunt a Individual, příp. 

další dle Karty konkrétní soutěže) 

 

Performance Cheer: Souhrnné označení soutěžních vystoupení zahrnujících taneční prvky různých stylů 

 Team Performance: Označení týmové kategorie v Performance Cheer 

 Performance Doubles: Označení tzv. malé kategorie v Performance Cheer (tzn. soutěžních dvojic) 

 

Nestandardní kategorie: Souhrnné označení speciálních amatérských kategorií (zahrnuje Team Hobby a Team Parents) 
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1.2 SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

 

Soutěžní řád ČACH je platný pro veškeré Soutěže pořádané Českou asociací cheerleaders, z.s., a Organizátory Klubových soutěží 

v sezoně 2021/22. 

 

Nedílnou součástí Soutěžního řádu ČACH jsou: 

 Obecná pravidla soutěží ČACH 2021/22 

 Karty jednotlivých soutěží 

 Pravidla bezpečnosti ČACH 2021/22 

 Bodovací listy ČACH 2021/22 

 

Aktuální verze všech dokumentů jsou k dispozici na www.cach.cz. 

 

 

 

1.3 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 

 

V sezoně 2021/22 se pod záštitou ČACH uskuteční tyto Soutěže:  

 

SOUTĚŽ ZKRATKA TERMÍN MÍSTO ORGANIZÁTOR KLASIFIKACE 

Sparkling Cheer Cup SCC 27. 11. 2021 Jihlava Prezidium ČACH Pro členy ČACH + Hosty 

Basta Cheer Cup BCC 11. 12. 2021 Ústí nad Labem 
Basta 

Cheerleaders 
Klubová soutěž  

pro členy ČACH + Hosty 

Evolution Cheer 
Battle 

ECB 29. 1. 2022 Praha 
Join New Spirit 

AllStars 
Klubová soutěž  

pro členy ČACH + Hosty 

Prague Cheer 
& Dance Open 

PCO 26. - 27. 3. 2022 Praha Prezidium ČACH 
Pro členy ČACH + Hosty 

Kvalifikace na ME 
European Cheer League 

NJ Cheer Open NJCO 9. 4. 2022 Ostrava 
FunTime Athletics 

Nový Jičín 
Klubová soutěž  

pro členy ČACH + Hosty 

Pardubice Cheer 
Open 

PCE 7. 5. 2022 Pradubice 
PM Stars 
Pardubice 

Klubová soutěž  
pro členy ČACH + Hosty 

United Cheer Cup UCC 14. 5. 2022 Černošice 
Cheer Academy  
& Prague Eagles 

& Fighters 

Klubová soutěž  
pro členy ČACH + Hosty 

Mistrovství ČR 
ve sportovním 
cheerleadingu 

CZCN 11. 6. 2022 Praha Prezidium ČACH Pouze pro členy ČACH 

Mistrovství ČR 
malých divizí 

MMD 18. 6. 2022 Praha Prezidium ČACH Pouze pro finalisty CNCL 

 

 

 

http://www.cach.cz/


© Česká asociace cheerleaders, z.s. ČACH OBECNÁ PRAVIDLA 2021/22 
IČ 26546612 | www.cach.cz verze 9. 9. 2021 

6 / 22 
 

 

2. REGISTRACE 
 

 

2.1 PŘEHLED TERMÍNŮ 

 

Měsíc před soutěží: 

 Přihlášení na soutěž 

 

Dva týdny před soutěží: 

 Nahlášení nevyhnutelně nutných změn Soutěžících 

 Odhlášení se storno poplatkem ve výši 50% startovného 

 Zaslání dotazů 

 Žádosti o změny v soutěžním harmonogramu 

 

Týden před soutěží: 

 Nahrání hudby přes ERS2 

 Upřesnění jmen nesoutěžících Účastníků soutěže a Delegátů 

 

Za každý administrativní úkon (včetně např. změny v názvech Soutěžních skupin), požadovaný po stanoveném termínu, bude 

žádajícímu Klubu naúčtován administrativní poplatek ve výši 100 Kč. 

 

 

 

2.2 ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

 

Osoby zastávající role Účastníků soutěže musí být jmenovitě uvedeni v soutěžní přihlášce nejpozději měsíc před datem konání akce, 

a to včetně příslušnosti k Soutěžním skupinám. Aktualizace jmen nesoutěžících Účastníků je možná nejpozději týden před Soutěží. 

 

Účastník může během jedné Soutěže zastávat současně více rolí. 

 

U každého soutěžního vystoupení může být přítomen nejvýše jeden Maskot. 

 

V každé Soutěžní skupině může být přihlášen stanovený počet osob s určitou přiřazenou rolí. Není-li v Kartě dané soutěže stanoveno 

jinak, platí tyto počty Účastníků povolené pro jednotlivé soutěžní Kategorie: 

 

KATEGORIE SOUTĚŽÍCÍ NÁHRADNÍCI EXT. SPOTTEŘI TRENÉŘI DOPROVODY 

Team Cheer (Baby) 6 – 24 max. 5 max. 5 max. 3 max. 2 

Team Cheer 8* – 24 max. 5 max. 5 max. 3 max. 2 

Group Stunt 3 – 5 max. 1 (base) max. 1 max. 1 max. 2 

Partner Stunt 2 0 1 max. 1 max. 1 

Individual 1 0 0 max. 1 max. 1 

Team Performance 8* – 24 max. 5 0 max. 3 max. 2 

Performance Doubles 2 max. 1 0 max. 1 max. 1 

Team Hobby 6 – 24 max. 5 max. 5 max. 3 max. 2 

Team Parents 6 – 24 max. 5 max. 5 max. 3 max. 2 

 

* V případě zájmu o nominaci na ICU Europeans musí Soutěžní skupiny na kvalifikační soutěži splňovat požadované počty soutěžících na 

ICU Europeans, které se mohou lišit od požadovaných počtů Soutěžících na kvalifikační soutěži. 

 

Šedé údaje v tabulce označují nemistrovské divize. 
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2.3 SOUTĚŽNÍ PŘIHLÁŠKA 

 

Přihlášení na Soutěž je možné přes Elektronický registrační systém ČACH (dále jen „ERS2“), který je přístupný na https://cach-

ers.intercore.cz/signin. Řádně vyplněnou přihlášku je nutné odeslat nejpozději měsíc před datem konání dané Soutěže. 

 

V případě překročení kapacity Soutěže rozhodne o zaregistrování Soutěžních skupin Organizátor, a to na základě data přijetí přihlášky. 

 

V případě výměny Soutěžícího za přihlášeného Náhradníka je nutné tuto skutečnost co nejdříve písemně ohlásit Organizátorovi 

soutěže. V případě nemoci či zranění v den Soutěže je třeba danou skutečnost neprodleně nahlásit u registrací či u vstupu na soutěžní 

plochu, a to prostřednictvím určené Odpovědné osoby.  

 

Odesláním soutěžní přihlášky se Klub zavazuje k respektování Soutěžního řádu ČACH a dalších instrukcí a pokynů Organizátora 

soutěže. 

 

 

 

2.4 STARTOVNÉ 

 

Přihlášením na Soutěž se Klub zavazuje uhradit Organizátorovi soutěže příslušné soutěžní poplatky dle Karty dané soutěže. Soutěžní 

poplatky jsou nevratné. 

 

Na základě obdržené přihlášky vystaví Organizátor soutěže registrovanému Klubu (zálohovou) fakturu, kterou zašle v elektronické formě 

na e-mail uvedený v přihlášce.  

 

V případě uhrazení faktury po datu splatnosti nebo přihlášení Soutěžní skupiny po stanoveném termínu (pouze se souhlasem 

Organizátora v případě volné soutěžní kapacity) budou dotyčnému Klubu vypočteny soutěžní či jiné poplatky individuálně. 

 

Na Účastníka registrovaného ve více rolích se vztahuje pouze jeden z příslušných poplatků, a to ten nejvyšší.  

 

Slevy na startovném budou poskytnuty v těchto výších a případech: 

 50% ze soutěžního poplatku pro všechny Soutěžící ve věkové skupině Baby 

 90% ze soutěžního poplatku pro všechny Soutěžící v kategorii Parents Cheer 

 100% ze soutěžního poplatku + VIP akreditace pro max. dva Delegáty každého Klubu registrovaného na danou Soutěž (např. 

jednatel, zástupce, partner Klubu) 

 

 

 

2.5 ODSTOUPENÍ OD SOUTĚŽE 

 

Přihlášený Klub, Soutěžní skupinu nebo Účastníka, kteří se nemohou zúčastnit, je možné odhlásit nejpozději dva týdny před konáním 

Soutěže, včetně. Danou skutečnost je nutné co nejdříve písemně ohlásit Organizátorovi soutěže. 

 

Storno poplatek při odhlášení v této lhůtě činí 50% startovného. Při odhlášení po tomto termínu činí poplatek 100%. Storno bude 

uplatněno bez ohledu na to, zda byla v okamžiku odhlášení faktura za startovné již vystavena a/nebo uhrazena. 

 

 

https://cach-ers.intercore.cz/signin
https://cach-ers.intercore.cz/signin
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3. ZPŮSOBILOST 
 

 

3.1 PODMÍNKY ÚČASTI 

 

Způsobilými k účasti na soutěžích jsou všechny Kluby a jednotlivci splňující tyto podmínky: 

 Platné členství v ČACH nebo status Hosta (dle charakteru Soutěže)  

 Přihlášení k účasti na Soutěž prostřednictvím ERS ČACH 

 Uhrazené startovné dle faktury vystavené Organizátorem soutěže 

 

Veškerá komunikace s ČACH / Organizátorem soutěže ohledně dané Soutěže probíhá výhradně skrze Odpovědnou osobu, kterou si 

přihlášený Klub určí pro danou Soutěž. 

 

Soutěžící je povinen na požádání předložit zástupci ČACH / Organizátorovi soutěže registrační průkaz ČACH, popř. jiný doklad totožnosti, 

a to kdykoli v průběhu Soutěže. V opačném případě nebude Soutěžícímu umožněna účast a příslušná Soutěžní skupina může být 

diskvalifikována. 

 

 

 

3.2 KŘÍŽENÍ SOUTĚŽÍCÍCH 

 

Obecně platí: 

 V rámci jedné sezony lze křížit účast v jednotlivých divizích Parents / Hobby / Cheerleading / Performance Cheer 

 V rámci jedné Soutěže je povoleno startovat pouze za jeden Klub 

 V rámci jednoho Klubu je povoleno startovat současně ve více soutěžních divizích 

 V rámci jedné soutěžní divize je povoleno startovat pouze v jedné Soutěžní skupině 

 Křížení věkových skupin mezi Team Cheer, Small Cheer a Performance Cheer divizemi je povoleno 

 

Pro Cheerleading navíc platí: 

 V rámci Team Cheer divizí je zakázáno startovat současně ve více levelech a/nebo věkových skupinách 

 V rámci Small Cheer divizí je zakázáno startovat současně ve více levelech a/nebo věkových skupinách 

 Křížení levelů a/nebo věkových skupin mezi Team Cheer a Small Cheer divizemi je povoleno 

 

Pro Performance Cheer navíc platí: 

 Je zakázáno startovat současně ve více věkových skupinách 

 Je povoleno startovat současně ve všech tanečních stylech 

 

 

 

3.3 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST 

 

Za zdravotní způsobilost Soutěžících odpovídá Klub a Odpovědná osoba uvedená v soutěžní přihlášce. ČACH ani Organizátor soutěže 

nenesou zodpovědnost za jakékoliv zranění utrpěné při Soutěži, nicméně zajistí první pomoc či zdravotní péči v průběhu konání Soutěže. 

 

Každému Klubu i jednotlivci je doporučeno vlastní klubové, resp. osobní úrazové pojištění. 
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4. VĚKOVÉ SKUPINY 
 

 

4.1 STANDARDNÍ VĚKOVÉ SKUPINY 

 

Cheerleadingové a Performance Cheer kategorie podléhají tomuto věkovému rozdělení: 

 

VĚKOVÁ SKUPINA VĚK ROK NAROZENÍ KATEGORIE 

Baby 3 – 7 let 2015 – 2019 Team Cheer x x 

Tiny 5 – 8 let 2014 – 2017 Team Cheer Small Cheer Performance Cheer 

Mini 7 – 13 let 2009 – 2015 Team Cheer Small Cheer Performance Cheer 

Youth 9 – 13 let 2009 – 2013 Team Cheer Small Cheer x 

Junior 

11 – 16 let 2006 – 2011 Team Cheer (do L4) Small Cheer Performance Cheer 

12 – 16 let 2006 – 2010 Team Cheer (L5) x x 

Senior 

od 14 let 2008 a starší Team Cheer (do L5) Small Cheer Performance Cheer 

od 15 let 2007 a starší Team Cheer (L6) x x 

 

Šedé údaje v tabulce označují nemistrovské divize. 

 

 

4.2 NESTANDARDNÍ VĚKOVÉ SKUPINY 

 

Nestandardní kategorie podléhají tomuto věkovému rozdělení: 

 

VĚKOVÁ SKUPINA VĚK ROK NAROZENÍ KATEGORIE 

Děti 5 – 16 let 2006 – 2017 Team Hobby x 

Mládež od 11 let 2011 a starší Team Hobby x 

Dospělí od 18 let 2004 a starší x Team Parents 

 

 

 
 

5. SOUTĚŽNÍ DIVIZE 
 

 

5.1 DIVIZE V CHEERLEADINGU 

 

Pro věkové skupiny Junior a Senior platí následující rozdělení dle pohlaví Soutěžících. 

 Team Cheer & Group Stunt: Soutěžní skupiny mohou být výhradně ženské (AllGirl) nebo smíšené (Coed). Pro účast v Coed 

divizi musí být ve skupině alespoň jeden Soutěžící ženského a alespoň jeden mužského pohlaví. 

 Partner Stunt: Soutěžní skupiny jsou standardně smíšené, není-li uvedeno jinak. 

 Individual: Soutěžící jsou rozděleni na ženy (Girl) a muže (Boy). 

 

Cheerleadingové Soutěžní skupiny se řídí Obecnými pravidly soutěží ČACH, Pravidly bezpečnosti pro Cheerleading a příslušnými 

Bodovacími listy. Otevírané divize jsou specifikovány v Kartě dané soutěže. Aktuální verze všech dokumentů jsou k dispozici na 

www.cach.cz.  

 

 

http://www.cach.cz/
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Standardní divize pro Cheerleading jsou: 

 

TEAM CHEER 

VĚKOVÁ SKUPINA LEVEL ROZDĚLENÍ 

Baby Level 0 (Beginner) - 

Tiny Level 1 (Novice) - 

Mini 
Level 1 (Novice) - 

Level 2 (Intermediate) - 

Youth Level 3 (Median) - 

Junior 

Level 2 (Intermediate)* - 

Level 3 (Median) - 

Level 4 (Advanced) - 

Level 5 (Elite) 
AllGirl 

Coed 

Senior 

Level 3 (Median)* - 

Level 4 (Advanced) - 

Level 5 (Elite) 
AllGirl 

Coed 

Level 6 (Premier) 
AllGirl 

Coed 

 

* Až 7 atletů na věkovou výjimku pro starší Soutěžící u Juniorů a mladší u Seniorů, nejvýše však do 50% soutěžní skupiny. Výjimku 
uděluje Trenérská komise ČACH na základě oficiální žádosti Klubu. 

 

Šedé údaje v tabulce označují nemistrovské divize. 

 

 

GROUP STUNT 

VĚKOVÁ SKUPINA LEVEL ROZDĚLENÍ 

Tiny Level 1 (Novice) - 

Mini Level 2 (Intermediate) - 

Youth Level 3 (Median) - 

Junior Level 5 (Elite) 
AllGirl 

Coed 

Senior Level 6 (Premier) 
AllGirl 

Coed 

 

PARTNER STUNT 

VĚKOVÁ SKUPINA LEVEL ROZDĚLENÍ 

Junior Level 5 (Elite) Coed 

Senior Level 6 (Premier) Coed 

 

INDIVIDUAL 

VĚKOVÁ SKUPINA LEVEL ROZDĚLENÍ 

Tiny Level 1 (Novice) - 

Mini Level 2 (Intermediate) - 

Youth Level 3 (Median) - 

Junior Level 5 (Elite) 
Girl 

Boy 

Senior Level 6 (Premier) 
Girl 

Boy 
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5.2 DIVIZE V PERFORMANCE CHEER 

 

Kategorie Team Performance a Performance Doubles nerozlišují divize na základě pohlaví Soutěžících, tzn. Soutěžní skupiny mohou být 

složeny z mužů a/nebo žen. 

 

Performance Soutěžní skupiny se řídí Obecnými pravidly soutěží ČACH, Pravidly bezpečnosti pro Performance Cheer a příslušnými 

Bodovacími listy. Otevírané divize jsou specifikovány v Kartě dané soutěže. Aktuální verze všech dokumentů jsou k dispozici na 

www.cach.cz.  

 

 

Standardní divize pro Performance Cheer jsou: 

 

TEAM PERFORMANCE 

VĚKOVÁ SKUPINA STYL ROZDĚLENÍ 

Tiny Freestyle Pom - 

Mini Freestyle Pom - 

Junior 

Freestyle Pom - 

Hip Hop - 

Jazz - 

Kick - 

Senior 

Freestyle Pom - 

Hip Hop - 

Jazz - 

Kick - 

 
 

PERFORMANCE DOUBLES 

VĚKOVÁ SKUPINA STYL ROZDĚLENÍ 

Tiny Freestyle Pom - 

Mini Freestyle Pom - 

Junior 

Freestyle Pom - 

Hip Hop - 

Kick - 

Senior 

Freestyle Pom - 

Hip Hop - 

Kick - 

 

Šedé údaje v tabulce označují nemistrovské divize. 

 

 

5.3 DIVIZE V NESTANDARDNÍCH KATEGORIÍCH 

 

Kategorie Team Hobby je určena pouze pro nové členské kluby ČACH a pro soutěžní skupiny stávajících členských klubů ČACH, které 

jsou tvořeny výhradně nově registrovanými členy, kteří se v předchozích sezonách neúčastnili soutěží pořádaných pod hlavičkou 

ČACH. Soutěžní skupiny mohou být složeny z mužů a/nebo žen. 

 

Hobby Soutěžní skupiny se řídí Obecnými pravidly soutěží ČACH, Pravidly bezpečnosti pro Hobby Cheer a příslušnými Bodovacími listy. 

Otevírané divize jsou specifikovány v Kartě dané soutěže. Aktuální verze všech dokumentů jsou k dispozici na www.cach.cz.  

 

 

Divize pro Hobby jsou: 

 

TEAM HOBBY 

VĚKOVÁ SKUPINA PRAVIDLA ROZDĚLENÍ 

Děti Hobby - 

Mládež Hobby - 

 

 

http://www.cach.cz/
http://www.cach.cz/
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Kategorie Team Parents je určena pro rodiče a dospělé rodinné příslušníky registrovaných členů ČACH, kteří zároveň aktivně nesoutěží 

za jiný seniorský tým. Soutěžní skupiny mohou být složeny z mužů a/nebo žen. 

 

Parents Soutěžní skupiny se řídí Obecnými pravidly soutěží ČACH, Všeobecnými bezpečnostními pravidly pro cheerleading (viz Pravidla 

bezpečnosti ČACH) a příslušnými Bodovacími listy. Otevírané divize jsou specifikovány v Kartě dané soutěže. Aktuální verze všech 

dokumentů jsou k dispozici na www.cach.cz.  

 

 

Divize pro Parents je: 

 

TEAM PARENTS 
VĚKOVÁ SKUPINA DIVIZE ROZDĚLENÍ 

Dospělí Parents - 

 

Šedé údaje v tabulce označují nemistrovské divize. 

 

 
 

6. SOUTĚŽNÍ VYSTOUPENÍ 
 

 

6.1 SOUTĚŽNÍ PLOCHA 

 

Doporučená soutěžní plocha pro kategorie Cheerleadingu, Hobby a Parents: 

 povrch gymnastický koberec 

 rozměr 14 x 14 m 

 

Doporučená soutěžní plocha pro kategorie Performance Cheer: 

 povrch baletizol 

 rozměr 12 x 12 m 

 

Uvedené rozměry a povrchy mohou být dále specifikovány v Kartě dané soutěže dle charakteru akce a dispozice prostoru. 

 

Přešlapy mimo soutěžní plochu nejsou penalizovány, nejsou-li součástí prováděné akrobacie (viz Pravidla bezpečnosti ČACH). 

 

 

 

6.2 HUDEBNÍ PODKLAD 

 

Hudební podklady ve formátu MP3 musí být nahrány do ERS2 nejpozději jeden týden před konáním Soutěže. V případě nedodržení této 

lhůty bude Organizátorem soutěže fakturován administrativní poplatek. 

 

Během sestavy je doporučena přítomnost zástupce Klubu se záložním nosičem (např. CD nebo USB) u hudební produkce. 

 

Skladba musí odpovídat obecným mravním principům. Jakékoliv vulgární, rasistické či neslušné texty by mohly mít za následek 

diskvalifikaci Soutěžní skupiny. 

 

Použití nahraných slov či hlasů, které by napomohly Soutěžní skupině zvýšit hlasitost pokřiku, je zakázáno. 

 

 

 

http://www.cach.cz/
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6.3 DÉLKA SOUTĚŽNÍ SESTAVY 

 

Není-li v Kartě dané soutěže stanoveno jinak, musí soutěžní sestavy splňovat tyto časové limity: 

 

KATEGORIE ČÁST SESTAVY ČASOVÝ LIMIT 

Team Cheer 
& 

Team Hobby 
& 

Team Parents 

Pokřik min 0:30 (nejméně třicet sekund na začátku nebo uprostřed sestavy) 

Mezičas max 0:20 (nejvýše dvacet sekund mezi pokřikem a hudební částí) 

Hudební část max 2:15 (nejvýše dvě minuty a patnáct sekund) 

Group Stunt  
&  

Partner Stunt 
Hudební část max 1:00 (nejvýše jedna minuta) 

Individual 

Pokřik min 0:30 (nejméně třicet sekund na začátku nebo uprostřed sestavy) 

Mezičas max 0:20 (nejvýše dvacet sekund mezi pokřikem a hudební částí) 

Hudební část max 1:00 (nejvýše jedna minuta) 

Team Performance Hudební část max 2:15 (nejvýše dvě minuty a patnáct sekund) 

Performance Doubles Hudební část max 1:30 (nejvýše jedna minuta a třicet sekund) 

 

 

 

6.4 ZAHÁJENÍ A ZAKONČENÍ SOUTĚŽNÍ SESTAVY 

 

Přípravný čas před i po vystoupení je dohromady třicet sekund. 

 

Skladba musí začít a skončit na soutěžní ploše a po celou dobu musí splňovat Pravidla bezpečnosti ČACH. 

 

Časomíra se spustí s první notou hudby, prvním slovem pokřiku nebo prvním pohybem a skončí s poslední notou hudby, posledním 

slovem pokřiku nebo v okamžiku, kdy bude/ou Soutěžící v klidné, nehybné pozici. Prvky provedené po uplynutí časového limitu nebudou 

hodnoceny.  

 

Překročení časového limitu je penalizováno dle příslušné kapitoly. Toto pravidlo se nevztahuje na závěrečné sestupy ze stuntů či pyramid.  

 

 

 

6.5 PŘERUŠENÍ SOUTĚŽNÍHO VYSTOUPENÍ 

 

Je-li sestava přerušena z důvodu zranění, selhání soutěžního vybavení nebo jiných nepředvídatelných okolností, které Soutěžní skupina 

nemohla ovlivnit, bude jí umožněno vystoupit znovu v plném rozsahu. 

 

Je-li sestava přerušena z důvodu selhání vlastního vybavení Soutěžní skupiny, musí tato ve vystoupení pokračovat nebo odstoupit od 

Soutěže. Organizátor soutěže může rozhodnout o tom, zda skupině umožní vystoupit znovu v plném rozsahu.  

 

V případě využití možnosti opravného pokusu bude sestava předvedena znovu v plném rozsahu, hodnocena ale bude pouze od 

okamžiku, kdy při prvním pokusu došlo k přerušení. Neprovede-li skupina druhý pokus sestavy celý, obdrží za svůj výkon nižší z obou 

udělených skóre. 

 

Zraněný Soutěžící může se Soutěžní skupinou znovu vystoupit za podmínky, že s daným postupem souhlasí jeho zákonný zástupce (je-

li přítomen a je-li zraněný Účastník mladší 18 let), zdravotník a/nebo příslušný Trenér.  
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7. HODNOCENÍ 
 

 

7.1 POROTA 

 

Organizátor soutěže zajistí nejméně tři vhodné odborné porotce. Odborným porotcem se rozumí osoba, která aktivně či pasivně 

působila nebo stále působí v jakékoli oblasti sportovní činnosti, nejlépe však v oblasti cheerleadingu či tance.  

 

Alespoň jeden porotce v každém panelu musí mít oficiální certifikaci ČACH a/nebo ICU. Doporučuje se také zajistit alespoň jednoho 

technického porotce s kvalifikací „safety“. 

 

Porotci nesmí s Účastníky soutěže před slavnostním vyhlášením projednávat výsledky ani jakékoli jiné záležitosti týkající se hodnocení. 

 

 

 

7.2 HODNOCENÍ 

 

Porota ohodnotí soutěžní vystoupení udělením bodů dle jednotlivých Bodovacích listů. Body jednotlivých porotců budou sečteny pro 

celkové skóre. V případě pětičlenného (či vícečlenného) panelu se nejnižší a nejvyšší skóre nesčítá. Z celkového součtu budou odečteny 

případné penalizace dle srážkových listů. Vítězem divize se stává Soutěžní skupina s nejvyšším výsledným bodovým ohodnocením. 

 

V případě remízy na prvních třech místech se sečtou všechny udělené známky (včetně vyškrtnutých hodnocení s nejnižším 

a nejvyšším počtem bodů). Je-li panel o méně než pěti porotcích, rozhodne o umístění lepší průměr výsledného pořadí daných skupin 

u jednotlivých porotců. Bude-li remíza přetrvávat, rozhodne o konečném pořadí porota na místě. 

 

Účastí na dané Soutěži souhlasí Klub s tím, že hodnocení odborné poroty je konečné a nebude předmětem přezkoumání. To platí jak 

pro udělené body, tak pro případné penalizace. 

 

 

 

7.3 BODOVACÍ LISTY 

 

Jednotlivé divize budou hodnoceny dle Bodovacích listů ČACH 2021/22, jejichž celé znění je k dispozici v samostatném dokumentu na 

www.cach.cz. 

 

Vedení Klubu má nárok na kopie bodovacích listin všech svých soutěžních vystoupení, které budou předány po skončení Soutěže 

v místě konání nebo zaslány v elektronické podobě zástupci Klubu. 

 

 

Cheerleadingové sestavy jsou hodnoceny dle těchto kritérií: 

 

TEAM CHEER 

(VŠECHNY VĚKY L0-L1) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Pokřik 10 

Stunty 25 

Pyramidy 25 

Akrobacie, skoky 10 

Plynulost sestavy, přechody 5 

Celkový dojem, showmanship, tanec* 10 

Celkem 85 

 

TEAM CHEER 

(MINI L2) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Pokřik 10 

Stunty, tossy* 25 

Pyramidy 25 

Akrobacie, skoky* 10 

Plynulost sestavy, přechody 5 

Celkový dojem, showmanship, tanec* 10 

Celkem 85 

 

http://www.cach.cz/
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TEAM CHEER 

(YOUTH L2-L3) 

(JUNIOR ALLGIRL L2-L5) 

(SENIOR ALLGIRL L3-L6) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Pokřik 10 

Stunty 25 

Pyramidy 25 

Tossy 15 

Akrobacie, skoky* 10 

Plynulost sestavy, přechody 5 

Celkový dojem, showmanship, tanec* 10 

Celkem 100 

 

TEAM CHEER 

(JUNIOR COED L2-L5) 

(SENIOR COED L3-L6) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Pokřik 10 

Stunty 25 

Pyramidy 25 

Tossy 15 

Akrobacie 10 

Plynulost sestavy, přechody 5 

Celkový dojem, showmanship 10 

Celkem 100 

 

  * Tyto prvky nejsou povinné a jejich vynechání nemá vliv na bodové hodnocení, budou-li ale v sestavě předvedeny, budou hodnoceny v rámci tohoto kritéria. 

 

 

Small Cheer sestavy jsou hodnoceny dle těchto kritérií: 

 

GROUP STUNT 

& 

PARTNER STUNT 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Stunty 
a výhozy 

Provedení 30 

Obtížnost 25 

Forma a vzhled 20 

Celkový 
dojem 

Přechody 15 

Showmanship 10 

Celkem 100 

 

INDIVIDUAL 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Pokřik 20 

Akrobacie 
Provedení 20 

Obtížnost 10 

Skoky 
Provedení 10 

Obtížnost 5 

Celkový 
dojem 

Rozmanitost 15 

Choreografie 10 

Showmanship 10 

Celkem 100 

 

 

Performance Cheer sestavy jsou hodnoceny dle těchto kritérií: 

 

TEAM PERFORMANCE  

(FREESTYLE POM) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Technika 

Provedení pom stylu (umístění, kontrola, pevnost) 10 

Technika pohybu 10 

Provedení technických prvků 10 

Skupinové 
provedení 

Synchronizace / Souhra s hudbou 10 

Jednotnost a jasnost pohybu 10 

Rozmístění, přechody 10 

Choreografie 

Hudebnost 10 

Skladba sestavy / Vizuální efekty 10 

Složitost a obtížnost pohybu 10 

Celkový dojem, komunikace s publikem, vhodnost 10 

Celkem 100 
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TEAM PERFORMANCE  

(HIP HOP) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Technika 

Provedení street stylu (groove, autenticita) 10 

Technika pohybu 10 

Provedení technických prvků 10 

Skupinové 
provedení 

Synchronizace / Souhra s hudbou 10 

Jednotnost a jasnost pohybu 10 

Rozmístění, přechody 10 

Choreografie 

Hudebnost 10 

Skladba sestavy / Vizuální efekty 10 

Složitost a obtížnost pohybu 10 

Celkový dojem, komunikace s publikem, vhodnost 10 

Celkem 100 

 

TEAM PERFORMANCE  

(JAZZ) 

(KICK) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Technika 

Provedení stylu (plynulost, rozsah, přítomnost) 10 

Technika pohybu 10 

Provedení technických prvků 10 

Skupinové 
provedení 

Synchronizace / Souhra s hudbou 10 

Jednotnost a jasnost pohybu 10 

Rozmístění, přechody 10 

Choreografie 

Hudebnost 10 

Skladba sestavy / Vizuální efekty 10 

Složitost a obtížnost pohybu 10 

Celkový dojem, komunikace s publikem, vhodnost 10 

Celkem 100 

 
 

PERFORMANCE DOUBLES  

(VŠECHNY STYLY) 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Technika 

Provedení daného stylu kategorie 10 

Celkový pohyb, rozsah, kontrola 10 

Technické prvky daného stylu 10 

Kvalita pohybu, intenzita, přítomnost 10 

Párové provedení, synchronizace 10 

Choreografie 

Hudebnost 10 

Skladba sestavy 10 

Složitost a obtížnost pohybu 10 

Obtížnost technických prvků a partnerské práce 10 

Celkový dojem, komunikace s publikem, vhodnost 10 

Celkem 100 

 

 

Sestavy Nestandardních kategorií jsou hodnoceny dle těchto kritérií: 

 

TEAM HOBBY 

(VŠECHNY VĚKY) 

& 

TEAM PARENTS 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA BODY MAX. 

Pokřik 10 

Cheer prvky 40 

Plynulost sestavy, přechody 10 

Celkový dojem, showmanship, tanec* 40 

Celkem 100 

 

  * Tyto prvky nejsou povinné a jejich vynechání nemá vliv na bodové hodnocení, budou-li ale v sestavě předvedeny, budou hodnoceny v rámci tohoto kritéria. 
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7.4 PENALIZACE 

 

Za každého jednoho hodnotícího porotce budou z celkového skóre odečteny body za tyto přestupky následovně: 

 

 Jeden bod (krát počet hodnotících porotců): 

- Za překročení časového limitu soutěžního vystoupení o 5 až 10 sekund 

 

 Tři body (krát počet hodnotících porotců): 

- Za překročení časového limitu soutěžního vystoupení o 11 a vice sekund 

 

 Pět bodů (krát počet hodnotících porotců): 

- Za každý zakázaný prvek, proceduru či jiný přestupek vůči Pravidlům bezpečnosti ČACH 

Současné vícečetné porušení konkrétného pravidla (včetně tzv. kánonů) bude považováno za jediné porušení tohoto 

pravidla 

- Za nedodržení minimálního či maximálního povoleného počtu Soutěžících na soutěžní ploše 

Každá chybějící nebo nadbývající osoba pod či nad povolený limit znamená jedno porušení tohoto pravidla  

Výjimka: Externí Spotteři 

 

Za znalost a jasné a prokazatelné dodržování Obecných pravidel i Pravidel bezpečnosti celou Soutěžní skupinou odpovídá Trenér. 

 

 

 
 

8. VYHLÁŠENÍ 
 

 

8.1 OCENĚNÍ 

 

První až třetí místo ve všech otevřených divizích bude oceněno medailemi. Upomínkové diplomy budou vyhotoveny všem Soutěžním 

skupinám a slavnostně předány prvním třem umístěným. Vyhlášení výsledků proběhne v průběhu a/nebo na konci soutěžního dne, dle 

soutěžního harmonogramu. 

 

Exhibiční vystoupení věkové skupiny Baby budou vyhlášena a oceněna okamžitě po předání soutěžního vystoupení bez uvedení 

pořadí. Všichni Soutěžící v této skupině obdrží pamětní medaili. 
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8.2 TITUL 'MISTR ČR'  

 

Titul Mistra ČR může být udělen pouze na těchto Soutěžích: 

 Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu 2022 

 Mistrovství ČR malých divizí 2022 

 

Titul Mistra ČR a veškeré jeho mutace může používat jen vítěz nejvyššího otevřeného a obsazeného levelu v dané věkové skupině, 

tedy vítězové mistrovských divizí, a to pouze ve spojení s plným názvem dané divize a rokem, ve kterém byl titul získán, tedy např. „Mistr 

ČR v Team Cheer Junior Coed Level 5 (Elite) 2022“. 

 

Mistrovské divize v kategorii Team Cheer jsou: 

 Team Cheer Tiny Level 1 (Novice) 

 Team Cheer Mini Level 2 (Intermediate) 

 Team Cheer Youth Level 3 (Median) 

 Team Cheer Junior AllGirl Level 5 (Elite) 

 Team Cheer Junior Coed Level 5 (Elite) 

 Team Cheer Senior AllGirl Level 6 (Premier) 

 Team Cheer Senior Coed Level 6 (Premier) 

 

Mistrovské divize v kategorii Group Stunt jsou: 

 Group Stunt Tiny Level 1 (Novice) 

 Group Stunt Mini Level 2 (Intermediate) 

 Group Stunt Youth Level 3 (Median) 

 Group Stunt Junior AllGirl Level 5 (Elite) 

 Group Stunt Junior Coed Level 5 (Elite) 

 Group Stunt Senior AllGirl Level 6 (Premier) 

 Group Stunt Senior Coed Level 6 (Premier) 

 

Mistrovské divize v kategorii Partner Stunt jsou: 

 Partner Stunt Junior Coed Level 5 (Elite) 

 Partner Stunt Senior Coed Level 6 (Premier) 

 

Mistrovské divize v kategorii Individual jsou: 

 Individual Tiny Level 1 (Novice) 

 Individual Mini Level 2 (Intermediate) 

 Individual Youth Level 3 (Median) 

 Individual Junior Girl Level 5 (Elite) 

 Individual Junior Boy Level 5 (Elite) 

 Individual Senior Girl Level 6 (Premier) 

 Individual Senior Boy Level 6 (Premier) 

 

Mistrovské divize v kategorii Team Performance jsou: 

 Team Freestyle Pom Tiny 

 Team Freestyle Pom Mini  

 Team Freestyle Pom Junior 

 Team Hip Hop Junior 

 Team Jazz Junior 

 Team Freestyle Pom Senior 

 Team Hip Hop Senior 

 Team Jazz Senior 

 

Mistrovské divize v kategorii Performance Doubles jsou: 

 Doubles Freestyle Pom Tiny 

 Doubles Freestyle Pom Mini  

 Doubles Freestyle Pom Junior 

 Doubles Hip Hop Junior 

 Doubles Freestyle Pom Senior 

 Doubles Hip Hop Senior 
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9. KVALIFIKACE NA MISTROVSTVÍ EVROPY 
 

 

9.1 PODMÍNKY KVALIFIKACE 

 

Kvalifikace na Mistrovství Evropy v roce 2022, tj. ICU European Cheerleading Championship 2022 (dále jen „ICU Europeans“) je možná 

ze soutěže Prague Cheer & Dance Open 2022, a to pouze v divizích, které budou otevřeny shodně jak na kvalifikační soutěži, tak na 

ICU Europeans. 

 

Strukturu národní sportovní reprezentace, tj. účast národního reprezentačního týmu a počet vyslaných Soutěžních klubových skupin, 

stanovuje Prezidium ČACH. Nominaci na ICU Europeans doporučuje Prezidiu odborná porota na základě umístění, celkového 

bodového ohodnocení (po odečtení penalizací) a úrovně reprezentaceschopnosti výkonu předvedeného na kvalifikační soutěži. 

 

Z postupové divize mohou být nominovány vždy maximálně dva nejlépe umístěné týmy (v kategoriích Team Cheer a Team 

Performance) a maximálně jedna nejlépe umístěná dvojice (v kategorii Performance Doubles). V případě, že některá z nominovaných 

skupin účast na ICU Europeans v daném termínu nepotvrdí či odmítne, je možné nominaci postoupit až na třetí umístěnou skupinu 

z postupové divize, je-li porotou označena jako reprezentaceschopná. 

 

V případě zájmu o nominaci v týmových divizích je nutné absolvovat kvalifikační soutěž s takovým počtem Soutěžících, který odpovídá 

aktuálním pravidlům pro ICU Europeans, tzn. s minimálně 16 (resp. 18 pro Team Jazz) a maximálně 24 Soutěžícími. Personální 

obsazení Soutěžní skupiny účastnící se ICU Europeans musí po matematickém zaokrouhlení zůstat minimálně z 80% shodné 

s obsazením Soutěžní skupiny z kvalifikační soutěže. 

 

Bližší informace k ICU Europeans budou postupně zveřejňovány na stránkách European Cheer Union (www.cheerunion.eu). 

 

 

 

9.2 NOMINACE V CHEERLEADINGU 

 

V kategorii Team Cheer se ČR v roce 2022 nominuje na ICU Europeans v těchto divizích: 

 Junior (AllGirl / Coed) - Level 5 (Elite)* 

 Senior (AllGirl / Coed) - Level 6 (Premier) 

 

* V souladu s platnými kritérii ECU, podle kterých si může ČR v roce 2022 zvolit svou reprezentační úroveň pro Team Cheer Junior divize, 

budou letos juniorské nominace udělovány dle následujícího klíče: 
 

1) Obsazení L5 divizí na kvalifikační soutěži alespoň jednou skupinou, kterou porota označí jako reprezentaceschopnou v L5:  

a) Reprezentace všech českých juniorských týmů v Levelu 5  

b) V případě nominace jediné L5 skupiny postupuje druhá nominace v divizi na vítěze L4 (bude-li porotou doporučen k reprezentaci 

v L5) 

c) V případě obsazení L5 pouze v jedné ze dvou divizí (AllGirl vs. Coed) postupují obě nominace v druhé divizi na L4 (budou-li 

porotou doporučeny k reprezentaci v L5) 
 

2) Obsazení L5 divizí na kvalifikační soutěži alespoň jednou skupinou, kterou porota NEoznačí jako reprezentaceschopnou v L5:  

a) Reprezentace všech českých juniorských týmů v Levelu 4  

b) Nominace originálně L5 skupiny do L4 (bude-li porotou doporučena k reprezentaci v L4) 

c) Postup dalších nominací vítězným týmům z L4 (budou-li porotou doporučeny k reprezentaci v L4) 
 

3) Neobsazení L5 divizí na kvalifikační soutěži: 

a) Reprezentace všech českých juniorských týmů v Levelu 4  

b) Postup obou nominačních pozic na týmy soutěžící v L4 (budou-li porotou doporučeny k reprezentaci v L4) 

 

 

 

http://www.cheerunion.eu/
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9.3 NOMINACE V PERFORMANCE CHEER 

 

V kategorii Team Performance se ČR v roce 2022 nominuje na ICU Europeans v těchto divizích: 

 Junior - Freestyle Pom / Hip Hop / Jazz 

 Senior - Freestyle Pom * / Hip Hop / Jazz 

 

* V divizi Senior Freestyle Pom připadne jedno postupové místo národnímu reprezentačnímu týmu. Druhá postupová příčka připadne 

vítězi kvalifikační soutěže. 

 

V kategorii Performance Doubles se ČR v roce 2022 nominuje na ICU Europeans v těchto divizích: 

 Junior - Freestyle Pom / Hip Hop 

 Senior - Freestyle Pom / Hip Hop 

 

 

 
 

10. SPORTOVNÍ CHOVÁNÍ 
 

 

10.1 DOPING 

 

Každý Soutěžící, který se aktivně účastní Soutěže, je povinen řídit se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Aktuální seznam 

zakázaných látek pro daný rok a formulář žádosti o terapeutickou výjimku jsou k dispozici na www.antidoping.cz.  

 

Terapeutickou výjimku je nutné předložit Organizátorovi soutěže nejpozději u registrace v den konání Soutěže.  

 

 

 

10.2 FAIR PLAY 

 

Odesláním soutěžní přihlášky souhlasí všichni Účastníci s tím, že budou v průběhu Soutěže dodržovat zásady fair play, a to jak během 

soutěžního vystoupení, tak i mimo něj. 

 

Závažné případy nesportovního chování mohou být důvodem k diskvalifikaci. Za vhodné chování Účastníků soutěže (včetně 

nesoutěžních Doprovodů) zodpovídá Odpovědná osoba každého Klubu. 

 

 

 

10.3 SANKCE 

 

Klub bude pokutován za: 

 poničení prostor soutěže či poničení / znečištění soutěžní plochy (částku stanoví majitel či pronajímatel dané věci) 

 násilnost vůči soupeři (2 000 Kč) 

 falšování osobních údajů či údajů na registrační kartě (2 000 Kč + diskvalifikace)  

 

Sankce za nedodržení organizačních pokynů a další dle rozsahu přestupku určí ČACH, příp. Organizátor dané soutěže. 

 

 

 

http://www.antidoping.cz/
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10.4 DISKVALIFIKACE 

 

Každý Klub či daná Soutěžní skupina, která nedodrží podmínky a postupy těchto pravidel, bude diskvalifikována a automaticky ztrácí 

nárok na jakákoli umístění, ocenění a/nebo nominace. 

 

Diskvalifikace může být udělena za: 

 vulgární, rasistické či vyzývavé (tzn. mravnímu chování a cheerleadingu nepřípustné) oblečení, pohyby nebo hudbu 

 nesportovní chování, vulgárnost nebo násilí vůči soupeři či porotě 

 falšování osobních údajů či údajů na registrační kartě 

 podplácení a ovlivňování poroty 

 doping 

 jakékoli porušení pravidel pro křížení Soutěžících 

 další přestupky dle určení ČACH a/nebo Organizátora soutěže 

 

 

 
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 

11.1 DOTAZY 

 

Veškeré dotazy ohledně pravidel, soutěžní choreografie či administrativních procesů je možné zasílat Organizátorovi soutěže, a to 

nejpozději dva týdny před termínem konání Soutěže prostřednictvím Odpovědné osoby pro danou Soutěž. U později zaslaných dotazů 

není možné zaručit jejich včasné zodpovězení. 

 

 

 

11.2 PUBLICITA 

 

Odesláním soutěžní přihlášky souhlasí přihlášený Klub i jednotliví Účastníci se zpracováním audiovizuálních záznamů pořízených na 

dané Soutěži a s jejich využitím za účelem propagace této Soutěže, včetně jejích dalších ročníků, a/nebo propagace cheerleadingu jako 

sportovního odvětví. 

 

 

 

11.3 STÍŽNOSTI 

 

Veškeré stížnosti týkající se organizace nebo administrativy musí být doručeny písemně Organizátorovi soutěže, a to do jednoho týdne 

(tzn. do 7 kalendářních dnů) od konání Soutěže. Stěžovateli bude za každou stížnost účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč. 

V případě oprávněné stížnosti bude poplatek vrácen. 

 

Proti hodnocení odborné poroty (hodnotící i technické) se odvolat nelze. 

 

 

 

11.4 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 

V případě nepřízně počasí či jiných nepředvídatelných jevů a skutečností si Organizátor soutěže vyhrazuje právo Soutěž přerušit na 

nezbytně dlouhou dobu, přesunout do náhradních prostor, předčasně ukončit či zcela zrušit.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument vydává © Česká asociace cheerleaders, z.s., v rámci evropských (ECU) a světových (ICU) předpisů.  

Dokument podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací. 

Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. 

V Praze, dne 30. 6. 2021 


