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ZPRAVODAJ 2 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 

1. Profi stage 

Cheerleaders budou vystupovat na efektně 

nasvícené ploše s gymnastickým kobercem. Za jejich 

zády budou diváci moci sledovat obrovskou LED 

obrazovkou, kde promítáme název choreografie i 

videa z parketu. Oproti minulému ročníku, bude 

soutěžní plocha ještě větší. Ozvučení se vyrovná tomu 

na koncertech. Porotci budou formace sledovat z 

nadhledu, aby jim nic neuniklo :-) 

 

2. Příjemné prostředí 

Soutěž se opět koná v moderní Tip sport aréně Liberec, která nabízí dostatek parkovacích míst pro 

auta i autobusy a dobrou dostupnost od Prahy i Děčína. V červnu v hale panuje příjemná teplota. 

Moderní prostředí nabízí dost prostoru soutěžícím i divákům. 

Zakládáme si i na přátelském přístupu v rámci přihlašování a v průběhu celé soutěže. Můžete se 

na nás kdykoliv obrátit, abychom váš dotaz nebo podnět co nejdříve vyřešili a soutěž si všichni 

pořádně užili! 

 

3. Ocenění 

Ročník 2013 není spojen s výhrou Double cupu, ale i 

tak se vyplatí na soutěž dorazit! 

Nejlepší tři týmy z každé velké formace TEAM CHEER  a 

TEAM CHEER DANCE si odnesou originální poháry a 

každý soutěžící i vlastní diplom, vč. trenéra. Všechny 

ostatní disciplíny (stunty, dvojice, jednotlivci, hobby 

dance, minnies) budeme oceňovat medailemi 

s typickou červenou stužkou pro každého soutěžícího, 

vč. 1 trenéra i diplomem. Zkrátka nepřijdou ani týmy 

na 4. a horším místě – každý zúčastněný tým bude 

vyhlášen a odnese si pamětní diplom. 

 

4. Kategorie 

Otevřeli jsme téměř stejné soutěžní disciplíny jako na MČR ČACH v Praze. Vzhledem k 

předpokládaným počtům přihlášených jsme spojili většinu poddvizí small a large do společných 

kategorií – myslíme si, že i v malém počtu se dá na parketě zazářit! Otevřené kategorie však nejsou 

konečné, po uzavření přihlášek je možné, že se některé ještě rozdělí či sloučí. 

Z technických důvodů nebudou otevřeny kategorie jazz dance (po celou dobu se totiž bude 

soutěžit na gymnastickém koberci). Kategorie Minnies je na LCC 2013 plnohodnotnou disciplínou. 

Šanci na úspěch mají i začínající týmy, které nemusí nutně být členy ČACH v kategorii HOBBY 

DANCE. 

 



5. Servis 

Snažíme se o usnadnění administrace při přihlašování i při prezenci tak, aby zbylo co možná nejvíc 

času na cheerleading! Přihláška je velmi podobná té na MČR - lze ji tedy jen zkopírovat a upravit. 

Umožňujeme týmům ještě týden před soutěží upravovat přihlášky nebo se i odhlašovat. 

Přímo na soutěži se týmy nemusí starat o pouštění hudby – odevzdávají ji na prezenci na CD nebo 

USB. Naši zvukaři si s tím již poradí. Doufáme, že se nám i letos podaří rychle po soutěži zveřejnit 

podrobné výsledky a fotky. 

 

Těšíme se na vás, těšíme se na další skvělý den plný cheerleadingu! 

 

 

 

Chcete se na něco zeptat? 

Jsme Vám k dispozici na cheercup@astyl.cz 

Podrobné informace o soutěži najdete na našem webu www.astyl.cz/cheercup  
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