
Spirit Cheer Cup 2010 – informace pro rodiče 
 
Datum konání:  Neděle 14.11.2010 
Místo konání: Sportovní hala TJ Sokol Královské Vinohrady (Polská 2400/1, Praha 2). Před halou 
je omezená možnost parkování aut, autobus nelze před halou parkovat.  
 
Všichni soutěžící uvedeni na přihlášce na tuto soutěž, se musí dostavit k prezenci s osobním 
dokladem (mladší patnácti let musí mít karti čku pojištěnce, starší 15ti let občanský průkaz).  
 
Sraz Liberec: 06,15 Rybníček (naproti Montážním závodům) 
Odjezd Liberec: 06,25h Rybníček 
Cena autobusu: 190Kč (platí se na recepci centra do pondělí 8.11.2010 oproti podpisu) 
Kontaktní osoba při zaspání☺, či jiných změnách: Nikol Röhrichová (tel.: 731 167 894), jede i Lucka 
Jakubcová 
 
Oficielní začátek soutěže pro veřejnost bude v 12:00 hod, s ukončením je počítáno zhruba po 18:00 hod, 
přičemž všichni soutěžící, kteří zaplatili soutěžní poplatek, mají zdarma k využití většinu  
doprovodných služeb, které budou připraveny v menším sále vedle soutěžní haly. 
 
Vstupné je  pro veřejnost 130,- Kč. Vstup pro veřejnost bude zajištěn od cca 11:30 hod. 

 
Pozn: Rodiče, kteří mají zájem shlédnout dopolední předkolo Double Synchrodance, budou vpuštěni do 

haly po zakoupení platné vstupenky, a po ukončení předkola musí opustit opět halu do 11:30. 
 

DOUBLE DANCE SENIOR  9:11 A-styl – Kristýna Šormová a Simona Křikavová 
DOUBLE DANCE PEEWEES 9:12 A-styl Mini – Viktorie Aleksij a Magda Ponertová 

DOUBLE DANCE PEEWEES 9:27 A-styl Mini – Tereza Fantíková a Eliška Jerieová 

DOUBLE DANCE SENIOR  9:41 A-styl – Veronika Navrátilová a Petra Stumpfová 
DOUBLE DANCE SENIOR  10:08 A-styl – Jana Marešová a Šárka Svinková 

   
 
12:00 Oficielní zahájení Spirit Cheer Cupu 2010 
 
KICK DANCE SENIOR  13:02 A-styl High Kick 
GROUP CHEER SENIOR 14:14 A-styl Team 
POM PON DANCE SENIOR 14:48 A-styl Girls on the dance floor 

POM PON DANCE SENIOR 15:20 A-styl Team 

THEME CHEER SHOW PEEWEES  15:38 A-styl Mini 
THEME CHEER SHOW SENIOR  

ALLGIRL  
16:44 A-styl Team 

 
17:45 Exhibice, vyhlášení výsledků a zakončení 
 
Hromadný odjezd zpět Liberec: cca 18,30 hod. (pokud si děti budete brát zpět auty, je to možné, ale 
nahlaste odjezd Nikol). 

S sebou: 
 
-Jídlo: Dle pořadatele bude možné na místě zakoupit drobné občerstvení. Děti by ale s sebou měly mít 
jídlo a pití na průběh celého dne (spíš nesladké, bez bublin). Dobré jsou různé  čoko tyčinky, hroznový 
cukr na doplnění energie. K jídlu je nejlepší chleba, rohlík, toast se šunkou, sýrem, ovoce (ideální je 
banán), zelenina. Nedávejte žádné sladkosti, smažená jídla. V průběhu dne dohlédneme, aby děti jedly 
(měly by mít ráno vydatnou snídani, přes den už nebude taková chuť k jídlu). 
 
-Průkaz pojištěnce 
 
-Doporučujeme  všechny šperky a mobilní telefony nechat doma !! 
 
-Kostým + účes: 
Mini- 
Kostým: modrý dres z loňské show („kluci“ legínky a vršek, holky sukni a vršek + mašli), bílé ponožky, 
bílé sportovní boty 
Účes: ráno do autobusu není nutný speciální účes, naopak prosím, aby všechny přišly bez zvláštního 
učesání a namalování. V Praze bude dostatek času, abychom všechny učesaly a malinko namalovaly ☺ 
Další věci: hřeben a lak na vlasy (třpytky  nejsou nutné, případně je dáme  až na místě a všem), gumičku 
(modrou nebo bílou) – všechny budou mít stažené vlasy, mikinku (nejlépe bílou nebo modrou- není 
však podmínkou) 
 
Junior- 
Kostým: modročerveno bílý dres s  návleky, mašli, silonky, bílé ponožky, bílé sportovní boty 
Účes: jeden culík s mašlí (všechny se budou česat až v Praze)  
Další věci: hřeben a lak na vlasy (třpytky možné), gumičku (modrou nebo bílou), mikinu 
 
Informace pro hlavní věkovou kategorii najdete v members sekci v listopadové diskusi. 
 
 
TERMÍNY ZBÝVAJÍCÍCH TRÉNINKŮ (+ běžné tréninky v úterý 9.11.) 
 
Sobota 6.11. 
na kortce: (změna oproti původnímu lístečku!!) 
Mini  9-10:30,  
Junior 10:30-12:00 
 
Středa 10.11. 
na průmyslové škole 
generálka Mini  a Junior 18:30- 19:10  
trénink Team: 10-20:00 
 
Pátek 12.11. 
na průmyslové škole  (NENÍ V CENTRU!!) 
(Tady jsou mini a junior prohozeny oproti normálním pátkům, mini by tam pak nevydržely.) 
trénink Junior 15:00 - 16:00  
trénink Mini 16:00 -17:00  
17:00-18:00 GENERÁLKA VŠECH (mini , junior , všechna dua, hlavní kat.) 
Na generálku v pátek s sebou kostýmy!! 
 
Trénink Dua: 
Majda a Viki – středa 10.11. (16:30-18:00 v Centru), čtvrtek 11.11. ( 15:00 – 16:30) 
 


