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1. Všeobecné informace o soutěži: 

 

 První ročník soutěže Roller Coaster Cup 2015 se bude konat 21. 3. 2015 ve zbrusu nově zrekonstruované hale Královka na Pražské Letné.   

 Parkování pro autobusy je možné na placeném parkovišti na Letenské pláni naproti stadionu pražské Sparty, Praha 7. Návaznost na MHD – tram 

zastávka Sparta. Na tomto parkovišti je možné zaparkovat i osobní auto. Upozorňujeme, 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. 
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 Vstupenky na Roller Coaster Cup jsou v prodeji. Neváhejte a zajistěte si včas vaše místo v předprodeji za zvýhodněné ceny.  

Pokud ještě nemáte svoji vstupenku, neváhejte, v předprodeji jsou vstupenky za 200,- Kč na místě potom za 250,- Kč. 

http://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=133753 

 

 Na místě můžete zakoupit: 

Originální cheer perníček k dostání pouze na Roller Coaster Cupu za pouhých 40,- Kč.  

Dále bude k dostání balónek s logem soutěže a na pouti samozřejmě nesmí chybět cukrová vata. 

 

 

 

 

 

 

 

 Přenos akce je zajištěn přes TVCom. 

 

 Kontakty v den soutěže: 

V případě nejasností v průběhu dne: Nikol Míková 605 113 311 

Registrace a příjezd: Renata Štefanová 737 744 477 

 

2. Průběh registrací: 

Registrace soutěžících od 8:30 do 12:00 hod. Přes vchod pro soutěžící „registrace“ budou vpuštěni pouze soutěžící, uvedení v přihlášce. Diváci přes tento 

vstup nemohou procházet. Pro nejbližší doprovod týmu (trenéry, obsluhu hudby apod.) v počtu dle pravidel je připraven vstup se soutěžícími zdarma, 

ostatním bude vstup zpoplatněn. Každý soutěžící obdrží označení - razítko, doprovod rozlišovací pásku. 

Oficiální začátek soutěže:  10:00 hod, ukončení ve 21:00 

 

http://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=133753
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3. Prostory v hale 

Na obrázku naleznete orientaci příchodu a odchodu z plochy. 

 

Soutěžící se řadí dle soutěžního pořadí. U stanoveného vchodu k soutěžní ploše jsou připraveny vždy 3 po sobě následující soutěžní skupiny. Každá soutěžní 

skupina si sama odpovídá za svou včasnou přípravu a nástup k soutěžnímu vystoupení dle časového harmonogramu, který se však může v průběhu 

soutěžního dne dojít k posunu až o 30 minut. Sledujte proto případné změny. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Dance divize bude standardně Baletizol 12x12m. 

Pro Cheer divize bude soutěžní povrch tvořený tzv. Flexi Rollem 12x12m. 
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Vstup do haly je možný pouze v ČISTÉ SÁLOVÉ OBUVI (trenéři, pozor taktéž na Vaši obuv, podpatky apod. – také platí pouze sálová sportovní obuv).  

V případě opouštění vnitřního areálu haly je nutné přezutí obuvi! Znečištění soutěžní plochy v hale a vnitřních prostor haly bude řešeno diskvalifikací! 

 

Vzhledem k bezpečnostním opatřením a sportovnímu charakteru akce je v hale NAPROSTÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH SOUTĚŽNÍ HALY!  

V případě porušení bude spuštěn požární poplach a veškeré náklady včetně výjezdu hasičů budou předloženy k úhradě! Prosíme, dodržujte pořádek. 

Prosíme o ohleduplnost k ostatním soutěžícím, porotě i divákům a žádáme o udržování klidu okolo soutěžní plochy - trenér ručí za disciplínu týmu! 

 

V hale u zdravotníků je k dispozici led pro případné zaledování úrazu. 

 

K dispozici je prostorná rozehřívací hala kde se můžete připravovat na soutěžní vystoupení dle harmonogramu zkoušek.  

 

Prostory vyhrazené k převlékání jsou určeny k převlékání, za věci odložené v hale/šatně se neručí – doporučujeme uložit si cennosti u trenérů či vašich 

doprovodů. 

 

4. Porota 

Všechny soutěžní vystoupení bude hodnotit zkušená porota s ECU certifikáty. 

Tony Hodges (USA, HU),  

Katarina Kern Pirnat (SLO),  

Sabrina Hadsell (USA, CZ),  

Lana Gavrilov (SLO),  

Bára Schejbalová (CZ),  

Jana Markovičová (CZ), 

Kristýna Beňová (CZ),  

Pavla Poláková (CZ). 
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5. Vyhlašování 

1. Divize Team Mini EXHIBICE bude oceněna na ploše hned po skončení vystoupení. 

 

2. Vyhlašování ve 13:35: 

Doubles Cheer Freestyle Pom Peewee 

Doubles Cheer Freestyle Pom Junior 

Doubles Cheer Hip Hop Junior 

Team Cheer Freestyle Pom Junior 

Team Cheer Kick Senior 

Team Cheer Hip Hop Senior 

Individual Girl Junior 

Double Partner Stunt Coed  Senior 

Double Partner Stunt AllGirl Senior 

Team Peewee Level 1 

Team Peewee Level 4CZ 

 

3. Vyhlašování v 16:10 

Team Cheer Freestyle Pom Peewee 

Individual Peewee 

 

4. Vyhlášení v 19:45 – vyhlášení všech zbylých divizí včetně Major awards. Prosíme účastníky, aby neodcházeli v průběhu vyhlášení. 
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6. Coaches meeting/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.  

 

V rámci soutěže proběhnou dvě trenérské schůzky, v 9.30 u soutěžní plochy a 12:30 v Coaches room. 

 

7. Propojení soutěže s Matějskou poutí 

 Shuttle bus vás dopraví k atrakcím na Matějské pouti! Žádné čekání v hale a nuda. Pro soutěžící zdarma. Autobus odjíždí vždy v celou od haly 

Královka na Výstaviště (od 10:00 do 18:00 hod) a vždy v půl z Výstaviště k hale Královka (od 10:30 do 18:30 hod). 

 Připravili jsme pro vás slevové vstupenky na Matějskou pouť, tyto vstupenky jsou připraveny pro všechny soutěžící a pro prvních 300 diváků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Soutěžní harmonogram: 
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