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1. OBECNÉ INFORMACE
Česká národní cheer liga (dále jen CNCL) 2014/2015 spojuje soutěže pořádané Českou Asociací
Cheerleaders (dále jen ČACH), kterých se účastní členové i nečlenové ČACH.

1.1 SOUTĚŽE ZAČLENĚNÉ DO CNCL
V sezóně 2014/2015 jsou do CNCL zařazeny tyto soutěže:
22. 11. 2014 Spirit cheer Cup
21. 3. 2015 Roller coaster cup

1.2 DIVIZE ZAŘAZENÉ DO CNCL
V sezóně 2014/2015 jsou do CNCL zařazeny tyto divize:
KATEGORIE GROUP STUNTS AG+CO - PEEWEE, JUNIOR, SENIOR
KATEGORIE PARTNER STUNTS - JUNIOR, SENIOR
KATEGORIE DOUBLES CHEER DANCE FREESTYLE POM, JAZZ, HIP HOP – PEEWEE,
JUNIOR, SENIOR

1.3 REGISTRACE A POPLATKY
K účasti v lize není žádná speciální registrace ani žádný účastnický poplatek.

1.4 OCENĚNÍ
Absolutní vítěz CNCL 2014/2015 získá pohár, diplom a vybavení do své tělocvičny –
gymnastický koberec (cheer divize) či taneční workshop (dance divize).
Vítězové jednotlivých kategorií získají diplom a automatickou nominaci na Mistrovství ČR bez
nutnosti účasti v předkolech.

2. PRAVIDLA
Každá soutěž se řídí platnými pravidly, která jsou vždy vyvěšeny na internetových stránkách ČACH
(www.cach.cz).
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3. HODNOCENÍ CNCL
Každá soutěžní sestava získává, za každou jednotlivou soutěž, na základě umístění body, které se
sčítají.

3.1 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ
Porota ohodnotí soutěžní vystoupení pomocí 100 bodového systému. Známky jednotlivých porotců
jsou sečteny pro celkový výsledek.
Porotci nesmí projednávat žádné věci a/nebo výsledky týkající se bodování se soutěžícími před
slavnostním vyhlášením.
Vedení každého týmu má nárok na kopie bodovacích listin všech soutěžních skupin svého týmu, které
budou předány po skončení soutěže v místě konání. V případě, že toto nebude technicky možné,
budou bodovací listiny zaslány v elektronické podobě zástupci týmu.
Účastí na soutěži každý tým souhlasí s tím, že hodnocení poroty je konečné a nebude předmětem
přezkoumání. Každý tým si je vědom toho, že porota musí v této soutěži rychle a spravedlivě
rozhodovat, a proto se každý tým vysloveně vzdává jakéhokoli právního, spravedlivého,
administrativního nebo procesního přezkumu takových rozhodnutí.
Konkrétní bodovací listiny budou uvedeny vždy u pravidel dané soutěže.

3.2 BODOVÁNÍ CNCL
3.2.1 Body za účast
Každý tým obdrží za účast na soutěži 10 bodů.
3.2.2 Bodový systém
Účastníci soutěží sbírají body dle následujícího systému:
1. místo – 100 bodů
2. místo – 90 bodů
3. místo – 80 bodů
4. místo – 70 bodů
5. místo – 60 bodů
6. místo – 50 bodů
7. místo – 40 bodů
8. místo – 30 bodů
9. místo – 20 bodů
10. místo – 10 bodů
11. a další místa vždy o 1 bod méně
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100 bodový systém určuje počet bodů přidělených dle umístění. Pokud dojde k remíze v soutěži, je
postup následující: Je-li remíza na 1. místě a váš tým je druhý pod remízou, pak váš tým bude oceněn
body za třetí místo
3.2.3 Body za umístění
25 bodů bude uděleno týmu za každý tým, který se umístí v žebříčku níže.
Příklad: Váš tým se umístí na 2. místě v divizi s 5 dalšími týmy. Váš tým obdrží 75 bodů za 3 další
týmy, které porazil (3 x 25 bodů).

4. ZÁVĚREČNÉ A OSTATNÍ INFORMACE
Personální obsazení soutěžní skupiny účastnící se soutěží musí zůstat minimálně z 75% (matematické
zaokrouhlení) shodné. V případě kategorie Group Stunt, Partner Stunt musí zůstat stejný top/flyer.
Tyto pravidla vycházejí z pravidel ECU a vydává je Česká asociace cheerleaders.
Tyto pravidla jsou výhradním majetkem České asociace cheerleaders.
Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny.

V Praze, dne 13. 11. 2014

předseda: Mgr. Nikoleta Míková
místopředseda: Ing. Martina Myšková
místopředseda: Bc. Jana Vozábová
člen výkonného výboru: Bc. Markéta Formanová
člen výkonného výboru: Ing. Renata Štefanová
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