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ZPRAVODAJ č. 4 

HLAVNÍ CENY: PRIZE MONEY 11.000 Kč! 
O pět hlavních cen se utkají téměř všechna soutěžní vystoupení na LIBEREC CHEER CUPu! 

Rozhodovat bude dosažený počet bodů od porotců! Šanci mají všechny věkové kategorie! 

 

Pravidla udílení finanční odměny (doplněno): 

a) Cenu může získat pouze vítězný tým (umístěný na 1. místě). 

b) O ceny se bude soutěžit v kategoriích:  TEAM CHEER, GROUP 

STUNT, TEAM CHEER DANCE, DOUBLES CHEER DANCE a PARTNER 

STUNT (tzn. všechny kromě Hobby dance a Individual). 

c) Z vybraných kategorií budou týmy seřazeny podle získaného 

počtu bodů na LCC 2013. Tým s nejvyšším počtem bodů obdrží 

3.000 Kč. Další 4 týmy 2.000 Kč. 

d) Zastoupeny budou všechny věkové kategorie - tzn. minimálně jedna vítězná soutěžní sestava 

od každé věkové kategorie vyhraje prize money (příklad: team peewees bude v bodovém 

pořadí výherců až 10., ale i tak vyhrají prize money na úkor 5. týmu juniorů nebo seniorů). 

d) Pokud dojde ke shodě bodů nebo umístění, rozhodne o udělení ceny porota. 

 

Prize money se bude předávat na závěr soutěže – už teď jsme zvědaví, kdo si hlavní výhry odnese! 

 

____________________________________________________________________________________ 

OCENĚNÍ: VÍCE MEDAILÍ 
Oproti pravidlům i dříve uváděným informacím, dojde ke změně v oceňování – nebojte, ve váš 

prospěch! Rozhodli jsme se vzhledem k počtu přihlášených i na podnět některých týmů k rozšíření 

udělených cen: 

 Poháry - odnesou si je v souladu s pravidly formace: TEAM CHEER a TEAM CHEER DANCE 

 

 Medaile - odnese si je každý soutěžící na medailových pozicích ve VŠECH kategoriích! 

 1 medaile pro trenéra je připravena pro všechny oceněné skupiny s výjimkou kategorií 

individual (všech věkových kategorií), partner stunt senior a doubles cheer dance senior.  

 

 Diplomy - na úkor rozšíření medailí omezíme předávání diplomů, které si přeci jen můžete 

snadněji namnožit než medaili. Nebudou tedy v kategoriích TEAM CHEER a TEAM CHEER 

DANCE připraveny pro každého soutěžícího, ale pouze jeden do skupiny. 

 Navíc budeme ale předávat diplom každému členu týmu v kategoriích TEAM CHEER, TEAM 

CHEER DANCE a HOBBY DANCE na nemedailových pozicích!  

 Jinak stále platí, že diplom dostává také každá sestava na 4. a horším místě (1 do skupiny; 

v kategoriích doubles každý člen dvojice) 

 

Doufáme, že rozšíření ocenění uvítáte :-) 


