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SMĚRNICE ČACH1

č. 1/2020

Směrnice vymezuje obecné podmínky spolupráce s ČACH i ICU certifikovanými porotci České asociace
cheerleaders, z.s. Tato certifikace se týká odborného hodnocení týmových a malých divizí sportovního
odvětví cheerleading.  

Nedílnou součástí této směrnice je též Etický kodex.

I. Získání odborného certifikátu ČACH & Všeobecné podmínky k Judges Scoring Clinic 

Zájemce o oficiální certifikát porotce ČACH, jenž porotci umožňuje zejména porotcování soutěží organizovaných
v ČR, musí projít odborným školením Judges Scoring Clinic v plném rozsahu, včetně písemného testu. V rámci
písemného testu je možné dosáhnout max. 20 bodů (10 za teorii a 10 za praktické hodnocení). Po absolvování
tohoto školení a dle dosaženého výsledku testu jsou účastníci rozdělení do následujících pozic.

a) Porotce v tréninku 

- dosáhl alespoň 80% bodů (tzn. 16 b. a výš)

- nutné absolvovat 1 aktivní judges workshop ve stejné sezoně - poté možné rovnou začít
porotcovat stínově (nebo dále také tzv. shadow judging)

- k udělení  certifikátu  ČACH Cheer  Scoring Judge bude potřeba 'odstínovat'  alespoň 50
týmových  +  50  libovolných malých  sestav  (vždy  ideálně napříč  všemi  levely  v  divizích
obsazených min. 3 soutěžními skupinami) – je nutné splnit za časové období 12ti po sobě
jdoucích měsíců (od splnění posledního požadovaného workshopu)

b) Porotcovský učeň

- dosáhl alespoň 60% bodů (tzn. 12 b. a výš)

- nutné absolvovat 3 judges workshopy  ve stejné sezoně - min.  jeden aktivní osobní, dva
další příp. online

- k udělení  certifikátu  ČACH Cheer  Scoring Judge bude potřeba 'odstínovat'  alespoň 50
týmových  +  50  libovolných malých  sestav  (vždy  ideálně napříč  všemi  levely  v  divizích
obsazených min. 3 soutěžními skupinami) – je nutné splnit za časové období 12ti po sobě
jdoucích měsíců (od splnění posledního požadovaného workshopu)

1 ČACH – Česká asociace cheerleaders, z.s.
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II. Licence ČACH scoring porotce 

Pokud zájemce o Licenci odborného porotce ČACH  splní  výše uvedené podmínky z bodu I.,  získává oficiální
licenci a je povinen dodržovat následující podmínky. Dle splněných podmínek má nárok na tomu odpovídající
benefity. Dané rozdělení společně se specifiky podmínek a benefitů je uvedeno níže.  

Následující systém podmínek a benefitů platí též pro české porotce s certifikací  ICU.  Pro tyto porotce s ICU
certifikací je možné po doložení aktivity uplynulé sezóny udělit VV ČACH výjimku v níže uvedených bodech.

1. Základní úroveň - BASIC odborný porotce ČACH

Povinnosti

- platnost licence 1 rok, během kterého je třeba splnit níže uvedené podmínky, aby byla
prodloužena:

o porotcovat ostře popř. formou shadow judging (vždy ideálně napříč všemi levely)
na soutěžích ČACH včetně klubových soutěží se záštitou ČACH

o absolvovat 1x Judges Conference ročně
o absolvovat Cheer  Levels  Clinic  ČACH  v  plném  rozsahu (popř. ECU  rules

conference)

- registrace v ČACH jako sportovec, trenér či individuální člen
- dodržovat etický kodex ČACH pro porotce
- ohlašovat porotcování na ČACH i jiných soutěžích
- neporotcovat na žádných soutěžích pořádaných organizací,  která je přímou konkurencí

ČACH, ECU či ICU 

Benefity:

- zdarma členství v ČACH
- 50% sleva na Cheer Levels Clinic ČACH
- zdarma účast na Judges Conference
- zprostředkování nabídek porotcování v ČR
- základní finanční ohodnocení na soutěžích ČACH

2. Vyšší úroveň - EXCLUSIVE odborný porotce ČACH

Pro zájemce o vyšší úroveň porotce, platí následující podmínky nad rámec úrovně základní.

Povinnosti

- odporotcovat alespoň 50 týmových + 50 libovolných malých sestav (vždy napříč všemi
levely) na soutěžích ČACH včetně klubových soutěžích se záštitou ČACH

- vždy upřednostňovat ČACH akce/soutěže před jinými cheer nabídkami

Benefity:

- zdarma účast na Cheer Levels Clinic ČACH
- benefit 1000 Kč na jiné další školení v ČR a 1000 Kč na další školení v cizině
- zprostředkování nabídek porotcování v ČR a do ciziny 
- vyšší finanční ohodnocení, pokud reálně odporotcuje všechny (či předem určené) soutěže

v dané sezóně ČACH
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III. Obecná ustanovení

O veškerých sporných situacích rozhoduje výkonný výbor ČACH.

Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení a podpisem výkonného výboru ČACH.

V Praze, dne 1. 9. 2020

Martina Marešová, v.r.   Jana Slavíková, v.r.  Marie Cerhová, v.r.
____________________________________________   ____________________________________________ ____________________________________________

Ing. Martina Marešová   Bc. Jana Slavíková Ing. Marie Cerhová
prezidentka ČACH   viceprezidentka ČACH    viceprezidentka ČACH
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