
A-STYL CHEER  
WINTER CUP  
2017   
 
KDY?  
SOBOTA 16. 12. 2017  
Prezence 13:15 - 13:45 Začátek soutěže: 14:00  
Předpokládané ukončení soutěže:  16:00-16:30  
 
JAK SE PŘIHLÁSIT  
Online: https://goo.gl/forms/rshI1eV1OYKAYEmh1 
Termín pro přihlášení je pátek 8. 12. 2017.  
 

Sóla- pro všechny cheerleaders  
(CH/P/C, CH/P/B, CH/P/A,CH/Y/A, CH/J/B+C, CH/J/A, CH/S/A) 
 
Soutěžní sestava se skládá ze 2 částí: 
1)  pokřik doplněný tancem či jinými "cheer" pohyby 
2) krátká gymnastická sestava na námi dodanou hudbu 
 
Pozn.: K dispozici budete mít 4 písničky, které si můžete stáhnout na počítači na recepci 
Centra - složka WINTER CUP 2017, případně Vám je na požádání zašleme). 
 
Upřesňující informace: 
Pokřik: Holčičky si samy připraví libovolný pokřik (může být v češtině i v angličtině) dlouhý 
cca 20-30 vteřin. Pokřik mohou doplnit "cheer"  pohyby, případně skoky nebo akrobacie. 
Hodnotí se zejména hlasitost a srozumitelnost, dále pak pevnost a vhodné použití doplňujících 
pohybů a také nadšení:). Doporučujeme pokřik co nejjednodušší - např. kratší hesla, co se 
opakují, mohou se rýmovat. 
 
Sestava na hudbu: Obsahuje povinné prvky a jsou to - alespoň jeden cheer skok; akrobacie 
(kotoul, případně most se již počítá jako akrobatický prvek), tanec. Je vhodné zařadit nějaký 
prvek ukazující flexibilitu (výkop, provaz apod.). Hodnotí se pevnost, provedení a výška skoků, 
provedení a obtížnost akrobacie, pevnost a čistota tance. Dále se hodnotí plynulost sestavy a 
showmanship; 
 
Při obojím je možné využít pom pony (třásně), ale není to povinné. Pom pony můžete mít 
vlastí, rádi Vám je ale během soutěže půjčíme. Upozorňujeme, že při akrobatických prvcích 
(např. kotoul, hvězda, stojka) ovšem nesmí být pom pony v rukou. Obě části soutěžní sestavy 
probíhají na gymnastických kobercích. Doporučujeme, aby děti konzultovaly sóla v předstihu 
se svým lektorem. 



Dua dance-  
pouze pro soutěžní Dragons  
(Sparks, Flames, Fever, Heat) 
 
Dua probíhají také na gymnastickém koberci. Přešlapy jsou povoleny, ale akrobacie  musí být 
předváděny na koberci. Celá sestava probíhá na hudbu v maximální délce 45 s. Je možné použít 
vlastní hudbu, případně využít jeden z daných mixů. V sestavě je možnost mixovat účastníky ze 
všech věkových skupin.  
 
V sestavě musí být použity pompony (měly by bát použity v průběhu celé sestavy, je možné použít 
buď vlastní nebo půjčené z A-styl centra).  
 
Povinné prvky: cheer a dance skok, tanec, akrobacie, točka 
Akrobatické prvky nesmí být prováděny s pom pony v rukou, které drží váhu těla (např. hvězda na 
jedné ruce s pom pony v druhé ruce je povolena). 
 
Hodnotí se: synchronizace; pevnost a čistota tance; pevnost, provedení a výška skoků; flexibilita; 
plynulost a originalita sestavy; showmanship, akrobacie- hodnotí se zejména zvládnutí a provedení, 
které je důležitější než obtížnost.  
 
Dvojice si sestavu vymýšlí sama - lektoři s ní nepomáhají. S lektory je možné pouze konzultovat určité 
prvky z hlediska vhodnosti či legálnosti. 
 
 

Tria cheer- pouze pro soutěžní 
Dragons  
(Sparks, Flames, Fever, Heat) 
 
Tria probíhají také na gymnastickém koberci. Přešlapy jsou povoleny, ale akrobacie a stunty musí 
být předváděny na koberci. Celá sestava probíhá na hudbu v maximální délce 45 s. Je možné použít 
vlastní hudbu, případně využít jeden z daných mixů. V sestavě je možnost mixovat účastníky ze 
všech věkových skupin. Použití pomponů je dobrovolné. 
 
Povinné prvky: 2x cheer skok, tanec, akrobacie, zvedačka/stunt 
Akrobatické prvky nesmí být prováděny s pom pony v rukou.  
Jako zvedačka/stunt se počítá jakýkoli prvek, kdy se jedinec nedotýká žádnou částí těla soutěžního 
povrchu za pomoci dalšího / dalších členů sestavy (např. i asistovaný skok, chycení do náruče apod.) 
Zakázané jsou prvky, kdy top stojí a je držen nad úrovní ramen (upřesnění: vysoký "ježíš" povolen - 
top leží. Extension zakázán). Všechny stunty musí být předem konzultovány s trenérem.  
 
Hodnotí se: synchronizace; pevnost a čistota tance; pevnost, provedení a výška skoků; flexibilita; 
plynulost a originalita sestavy; showmanship, akrobacie + stunty - hodnotí se zejména zvládnutí a 
provedení, které je důležitější než obtížnost.  
 
Ttrojice si sestavu vymýšlí sama - lektoři s ní nepomáhají. S lektory je možné pouze konzultovat určité 
prvky z hlediska vhodnosti či legálnosti. 
 


