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1 OBECNÉ INFORMACE 
Liberec cheer cup 2013 (LCC) je otevřená cheerleadingová soutěž nejen pro registrované cheerleaders 

(ČACH). 

 

Datum konání soutěže 15. 6. 2013 

Typ soutěže 
Otevřená pohárová soutěž určená členům i nečlenům tanečních a 

sportovních organizací 

Místo konání soutěže Liberec, Tipsport aréna, Jeronýmova 570/22 

Organizátor soutěže A-Styl o. s. 

Spoluorganizátoři 

soutěže 

Česká asociace cheerleaders, o.s. 

P.J.Art Production s.r.o. 

Kontaktní osoby 
Hlavní organizátor – Pavel Jakubec, tel. 605 980 002 

Administrativa, přihlášky, platby – Martin Mikeš, tel. 774 158 719 

Web a e-mail 
www.astyl.cz/cheercup 

cheercup@astyl.cz 

 

1.1 PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 
Všechny týmy se musí do soutěže přihlásit elektronicky – zaslat vyplněnou přihlášku na email 

cheercup@astyl.cz. Přihlášky jsou ke stažení na www.astyl.cz/cheercup 

 Termín zaslání přihlášek: pátek 31. 5. 2013 úterý 4. 6. 2013 24:00 

V mimořádných případech přijímáme přihlášky i po termínu. 

 

1.2 POPLATKY 
Soutěžní poplatek za každého soutěžícího činí: 

 250 Kč za první kategorii, 

 50 Kč za druhou a každou další soutěžní kategorii. 

 

Tým má nárok na vstupenku pro doprovod zdarma na každých 10 soutěžících. 

Nesoutěžní doprovod (externí spotter, který nesoutěží v jiné kategorii; trenér) si zakoupí u prezence 

vstupenku za 120 Kč opravňující ke vstupu do zákulisí. 

 

Po přihlášení bude obratem zaslána na email faktura s variabilním symbolem. Soutěžní poplatek za 

celý tým se posílá předem na bankovní účet: 19-2947330319/0800. 

 Termín zaplacení: pondělí 3. 6. 2013 čtvrtek 6. 6. 2013 

 

1.3 PREZENCE 
Soutěžní tým se dostaví k prezenci v den konání soutěže v předem určených hodinách.  

 

http://www.astyl.cz/cheercup
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1.4 OCENĚNÍ 
 Týmy, které se umístí na prvním až třetím místě v kategoriích TEAM CHEER formace (8-25 

členů) a TEAM CHEER DANCE (4-25 členů), budou oceněny poháry a diplomy (diplom pro 

každého člena formace vč. 1 choreografa). 

 Soutěžící na prvních třech místech ve všech ostatních kategoriích budou oceněny medailemi 

(pro každého člena formace vč. 1 choreografa) a diplomem. 

 Každá zúčastněná sestava získá diplom. 

 Vítězné týmy v pěti předem vybraných disciplínách obdrží šeky na celkem 11.000 Kč 

v hotovosti (pravidla udílení byla vydána pořadatelem a zveřejněna na internetové stránce) 

 

1.5 ODSTOUPENÍ OD SOUTĚŽE 
• Přihlášený tým, který se nemůže soutěže zúčastnit, je povinen se odhlásit na emailu  

cheercup@astyl.cz. 

• Odhlášení se týká týmů i jednotlivců. Jednotlivce může ze soutěže odhlásit pouze 

odpovědný vedoucí týmu. 

• Při odhlášení do 10. 6. včetně vrátíme 50 % z uhrazeného startovného na bankovní účet, 

z kterého bylo startovné zasláno (nejpozději do týdne od konání soutěže). Při pozdějším 

odhlášení není nárok na vrácení startovného. 

 

1.6 FINANČNÍ SANKCE 
 Při poničení prostoru šaten a vybavení haly má organizátor nárok na uhrazení škody. 

 Při obzvlášť závažném porušení těchto soutěžních pravidel má organizátor nárok na uhrazení 

škody. 

 

1.7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST A POJIŠTĚNÍ 
Organizátor soutěže není odpovědný za jakékoliv zranění utrpěné při LCC, zdravotní péče bude pro 

urgentní případy k dispozici. Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídá vysílající organizace. 

 

mailto:cheercup@astyl.cz
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2 SOUTĚŽNÍ SESTAVA 
2.1 PODMÍNKY STARTU 

 Pro účast v soutěži není podmínkou členství v ČACH. 

 Oproti MČR je možné soutěžní formaci měnit (složení, hudbu, prvky, kostým...). 

 Každý soutěžící může soutěžit pouze v jednom týmu. V rámci jednoho týmu je povoleno 

startovat současně ve více soutěžních divizích / kategoriích. Každý soutěžící může startovat 

ovšem pouze v jedné soutěžní skupině v dané disciplíně. 

 Všichni účastníci souhlasí s tím, že se budou v průběhu soutěže chovat v duchu fair play a 

pozitivně jak po nástupu a odchodu ze soutěžní plochy, tak v průběhu vystoupení. 

Zodpovědná osoba/trenér každého týmu jsou odpovědní za to, že se všichni členové jejich 

týmu, trenéři, rodiče a další osoby spojené s týmem chovají vhodně po celou dobu soutěže. 

Závažné případy nesportovního chování jsou důvodem k diskvalifikaci. 

 

2.2 BODOVÁNÍ 
Porota ohodnotí soutěžní vystoupení pomocí 100 bodového systému (viz bodovací listiny - ČACH). 

Známky jednotlivých porotců jsou sečteny pro celkový výsledek.  

 

 Odborná porota: hodnotí soutěžní vystoupení bodovým hodnocením, včetně nasazení a 

provedení nástupu a odchodu ze soutěžní plochy 

 Technická porota: kontroluje povinné prvky a zakázané prvky a procedury 

 

Každý tým souhlasí s tím, že hodnocení poroty je konečné a nebude předmětem přezkoumání. 

Bodovací listiny budou odpovědným osobám týmu zaslány po skončení soutěže výhradně na vyžádání 

zaslané na cheercup@astyl.cz. 

 

2.3 BODOVÉ SANKCE 
Penalizace budou odečteny z celkového výsledku tj. součtu bodovacích listin od všech porotců. Za 

každého jednoho porotce budou z celkového výsledku odečteny body dle následujícího:  

1) Překročení časového limitu soutěžního vystoupení o:  

 5-10 sekund = jeden (1) bod penalizace za každého z porotců  

2) Přestupek vůči pravidlům určeným Levelem pro danou divizi:  

 pět (5) bodů penalizace bude strženo za každého z porotců a zakázanou proceduru. V případě 

porušení specifických pravidel ve více případech současně (včetně kánonů), bude považováno 

za jediné porušení tohoto konkrétního pravidla. 

 

2.4 DISKVALIFIKACE TÝMU 
Diskvalifikaci týmu může udělit organizátor soutěže na základě doporučení poroty za tato provinění: 

• předvádějící stunt/pyramida bez požadovaných záchranářů, 

• nesportovní chování, vulgárnost vůči porotě, 

• nedodržení bezpečnostních pravidel, 

• vyzývavé (tj. nepřípustné mravnímu chování a cheerleadingu) oblečení, 

• podplácení a ovlivňování poroty, 

• vulgární, rasistické či neslušné texty či pohyby v soutěžním vystoupení. 

Diskvalifikovaným týmům se zaplacené startovné nevrací. 

mailto:cheercup@astyl.cz
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2.5 HUDBA 
Všechny soutěžní skupiny si musí opatřit nahrávku v dostatečné kvalitě a odevzdat při prezenci. Tým 

může zvolit: 

• CD – pro každou kategorii a každé vystoupení jedno CD. CD nosič musí být řádně 

označen názvem týmu a soutěžní kategorií. Při prezenci bude ještě označeno pořadovým 

číslem. Doporučujeme mít hudbu na záložním USB disku. 

• USB disk – lze všechny nahrávky mít na jednom disku, řádně označené názvem týmu a 

soutěžní skupinou – soutěžní kategorií. U zvukaře si každý tým ověří označení nahrávek 

pořadovým číslem. 

Skladba a hudba musí být v souladu s obecnými mravními principy!  

Všichni soutěžící musí být v klidné pozici, než se spustí hudba. 

Soutěžící mají povinnost po skončení programu opustit plochu co nejrychleji. 

 

2.6 PLOCHA 
Plocha pro vystoupení - 12 x 12 m. 

Povrh plochy: gymnastický koberec, tzv. Flexi Roll. 

 

2.7 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SESTAVY 
1) Všichni sportovci musí být během všech oficiálních akcí pod dozorem kvalifikované 

osoby/trenéra.  

 

2) Trenéři musí vyžadovat správné provedení prvků před postupem k vyšší obtížnosti. 

Trenéři musí při zařazení do správného Levelu zohlednit úroveň dovedností jedince, skupiny a 

týmu.  

 

3) Všechny týmy, kluby, trenéři a vedoucí musí mít pohotovostní plán pro případ zranění.  

 

4) Sportovci a trenéři nesmí být během tréninku nebo vystoupení pod vlivem alkoholu, 

omamných látek, výkon ovlivňujících látek nebo „podpultových“ léků, které by mohly ohrozit 

bezpečné provedení sestavy nebo její dohled.  

 

5) Sportovci musí vždy trénovat a vystupovat na vhodném povrchu. Technické prvky (stunty, 

pyramidy, výhozy, akrobacie) nesmí být prováděny na betonu, asfaltu, mokrém nebo 

nerovném povrchu nebo na povrchu s překážkami.  

 

6) Během soutěže nesmí být použita obuv s měkkou podrážkou. Taneční či gymnastická obuv 

není povolena. Boty musí mít pevnou podrážku. 

 

7) Jakékoli šperky jsou zakázány, včetně náušnic v uších, nose, jazyku, pupíku a na obličeji, 

čirých plastických šperků, náramků, řetízků a pinů/broží na uniformách apod. Šperky musí být 

odstraněny, nestačí je jen přelepit. (Výjimka: lékařské identifikační značky/náramky). 

Ujasnění: Štrasové kamínky připevněné na uniformě nebo na kůži jsou povoleny.  

 

8) Veškerá choreografie, uniformy, make-up a/nebo hudba by měla být přiměřená věku a 

přijatelná pro rodinné zhlédnutí. Sugestivní, urážlivé nebo vulgární choreografie, uniformy, 

make-up a/nebo hudba jsou nevhodné pro rodinné publikum a proto postrádají divácký apel. 

Vulgární nebo sugestivní materiál je definován jako každý pohyb nebo choreografie 
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naznačující něco nevhodného nebo neslušného, odhalující urážlivý nebo sexuální obsah 

a/nebo přenášející obscénní nebo neuctivá gesta nebo narážky. Nevhodné choreografie, 

uniformy, make-up a/nebo hudba můžou ovlivnit celkový dojem poroty a/nebo bodové 

ohodnocení sestavy. Uniformy s krátkým topem, které odhalují oblast břicha, jsou povoleny.  

 

9) Jakýkoli aparát, který je použit ke zvýšení výšky sportovce, není povolen.  

 

10) Vlajky, transparenty, cedule, pom-pony, megafony a kusy látky jsou jedinými povolenými 

rekvizitami. Rekvizity s tyčemi nebo podobnými podpůrnými aparáty nesmí být použity ve 

spojení s žádným stuntem nebo akrobacií. Všechny rekvizity musí být bezpečně odstraněny 

tak, aby nezpůsobily škodu/zranění (např. odhození tvrdé cedule ze stuntu přes koberec by 

bylo zakázáno). Každá účelně oddělená část uniformy, použitá k vizuálnímu efektu, bude 

považována za rekvizitu.  

 

11) Ortézy, které jsou tvrdé a nepoddajné nebo mají ostré hrany, musí být vhodně překryty 

polstrovaným materiálem. Ujasnění: Vhodně polstrovaný materiál musí být takový, aby 

chránil jak sportovce samotného, tak ostatní sportovce před zraněním.  

 

12) Vzhledem k posloupnosti Levelů - všechny dovednosti povolené pro daný Level zahrnují 

všechny dovednosti povolené v předchozím Levelu.  

 

13) Požadovaní spotteři pro všechny dovednosti musí být členové vašeho vlastního týmu a musí 

být vycvičeni ve správné záchranné technice.  

 

14) Dopady na zem, včetně (ale nejen) dopadů ze skoku, stuntu nebo převrácené pozice na kolena, 

do sedu, na stehna, na přední či zadní část trupu nebo do rozštěpu, nejsou povoleny, pokud 

není většina váhy nejdříve přenesena na ruce/dlaně nebo chodidla, což zmírní dopad takového 

poklesu. Shushinovas jsou povoleny. Ujasnění: Dopady/poklesy, které zahrnují jakýkoli 

kontakt se zemí s přenesením váhy na ruce/dlaně nebo chodidla by neměly být jasným 

porušením tohoto pravidla.  

 

15) V okamžiku zahájení sestavy musí mít sportovci alespoň jedno chodidlo, ruku nebo část 

těla (kromě vlasů) na soutěžním povrchu. Výjimka: Sportovci smí mít chodidla v rukou 

base, pokud jsou ruce base položeny na soutěžním povrchu.  

 

16) Soutěžící, kteří začínají sestavu, se během celé sestavy nesmí měnit. Soutěžící nesmí být v 

průběhu sestavy nahrazen jiným soutěžícím.  

 

17) Sportovec nesmí mít během tréninku a/nebo vystoupení v ústech žvýkačku, bonbon, pastilku 

proti kašli ani žádné další takové jedlé či nejedlé předměty, které by mohly způsobit dušení.  

 

18) Senior Group Stunt a Senior Partner Stunt divize musí dodržovat bezpečnostní pravidla 

Premier (L6). Junior Group Stunt and Junior Partner Stunt divize musí dodržovat 

bezpečnostní pravidla Elite (L5). Rekvizity nejsou povoleny v divizích Group Stunt ani 

Partner Stunt.  
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3 VĚKOVÉ SKUPINY  
Věkové rozdělení odpovídá rozdělení dle České asociace cheerleaders (ČACH). Zařazení do věkových 

skupin se odvíjí od roku narození nikoli ode dne narození. 

 

 MINNIES /4 – 6 let/  

Za tuto kategorii mohou soutěžit soutěžící narozeni v letech 2007 - 2009 (včetně).  

 

 PEEWEES /6 – 12 let/  

Za tuto kategorii mohou soutěžit soutěžící narozeni v letech 2001 - 2007 (včetně).  

 

 JUNIOR /12 - 16 let/  

Za tuto kategorii mohou soutěžit soutěžící narozeni v letech 1997 - 2001 (včetně).  

 

 SENIOR /od 14 let/  

Za tuto kategorii mohou soutěžit soutěžící narozeni do roku 1999 (včetně), v některých 

kategoriích až do roku 1998 (včetně).  

 

V divizi hobby může být do formace zařazen i soutěžící o maximálně 2 ročníky mladší než je daná 

věková kategorie. Podmínkou je, že mladší soutěžící mohou tvořit maximálně 50 % z celkového počtu 

soutěžících ve formaci.  
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4 PŘEHLED KATEGORIÍ A DIVIZÍ 

Kategorie Disciplína/pravidla 
Věková 
skupina 

Počet 
sout. 

Délka 
Změna 
oproti 
MČR 

TEAM MINNIES Level4CZ 2007-2009 8-25 2:30   

TEAM CHEER PEEWEES small L4CZ 2001-2007 8-15 2:30   

TEAM CHEER PEEWEES large L4CZ 2001-2007 16-25 2:30   

TEAM CHEER ALLGIRL JUNIOR small, large (L4) 1997-2001 8-25 2:30 sloučeno 

TEAM CHEER ALLGIRL JUNIOR small, large (L5) 1997-2001 8-25 2:30 sloučeno 

TEAM CHEER COED JUNIOR small, large (L4) 1997-2001 8-25 2:30 sloučeno 

TEAM CHEER COED JUNIOR small, large (L5) 1997-2001 8-25 2:30 sloučeno 

TEAM CHEER ALLGIRL SENIOR small, large (L5) do r. 1999 8-25 2:30 sloučeno 

TEAM CHEER ALLGIRL SENIOR small, large (L6) do r. 1998 8-25 2:30 sloučeno 

TEAM CHEER COED SENIOR small, large (L5) do r. 1999 8-25 2:30 sloučeno 

TEAM CHEER COED SENIOR small, large (L6) do r. 1998 8-25 2:30 sloučeno 

TEAM CHEER GROUP STUNT allgirl junior (L5) 1997-2001 5 1:00   

TEAM CHEER GROUP STUNT coed junior (L5) 1997-2001 5 1:00   

TEAM CHEER GROUP STUNT allgirl senior (L6) do r. 1998 5 1:00   

TEAM CHEER GROUP STUNT coed senior (L6) do r. 1998 5 1:00   

PARTNER STUNT junior (L5) 1997-2001 2 1:00   

PARTNER STUNT senior (L6) do r. 1998 2 1:00   

INDIVIDUAL peewees (girl, boy) 2001-2007 1 1:00 sloučeno 

INDIVIDUAL junior (girl, boy) 1997-2001 1 1:00 sloučeno 

INDIVIDUAL senior girl do r. 1998 1 1:00   

INDIVIDUAL senior boy do r. 1998 1 1:00   

TEAM CHEER DANCE freestyle pom junior 1997-2001 4-25 2:30   

TEAM CHEER DANCE freestyle pom senior do r. 1999 4-25 2:30   

TEAM CHEER DANCE jazz junior   4-25 2:30 zrušeno 

TEAM CHEER DANCE jazz senior   4-25 2:30 zrušeno 

TEAM CHEER DANCE hip hop junior 1997-2001 4-25 2:30   

TEAM CHEER DANCE hip hop senior do r. 1999 4-25 2:30   

DOUBLES CHEER DANCE freestyle pom junior 1997-2001 2 1:30   

DOUBLES CHEER DANCE freestyle pom senior do r. 1999 2 1:30   

DOUBLES CHEER DANCE jazz junior   2 1:30 zrušeno 

DOUBLES CHEER DANCE jazz senior   2 1:30 zrušeno 

DOUBLES CHEER DANCE hip hop junior 1997-2001 2 1:30   

DOUBLES CHEER DANCE hip hop senior do r. 1999 2 1:30   

HOBBY DANCE peewees 2001-2007 7-25 2:30 přidáno 

HOBBY DANCE junior 1997-2001 7-25 2:30 přidáno 

 

1) Organizátor má právo po ukončení termínu přihlášek málo naplněné disciplíny sloučit 
nebo naopak po dohodě s vedoucími týmů disciplíny rozdělit (small/large nebo dle pravidel 

L5/L6). 

2) Oproti MČR bude každá otevřená disciplína vyhlašována zvlášť (nebude zvláštní vyhlašování 

v součtu tzv. „poddivizí“). 
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3) Délka choreografie je uváděna jako maximální; u kategorií TEAM CHEER není započítán 

pokřik. Pokřik může být umístěn na začátek nebo doprostřed sestavy. Doporučená délka je 

třicet sekund (30 sec). 

4) Soutěžní skupina v kategoriích CHEER DANCE a HOBBY DANCE může být tvořena ženami 

i muži. 

5) Kategorie COED musí být tvořena minimálně jedním mužem. Kategorie Partner stunt jedním 

mužem, ženou a spotterem. 

6) V kategoriích Group stunts a Partner stunts je vyžadována přítomnost externích spotterů / 

záchranářů. Jejich věk a fyzická zdatnost musí být úměrná soutěžní skupině. 

 

Kategorie JAZZ DANCE nebude otevřena z důvodů povrchu soutěžní plochy. Všechny DANCE 

kategorie budou vystupovat na gymnastickém koberci, tzv. Flexi Rollu. 

 

Nedílnou součástí těchto pravidel je LEVEL BOOK ČACH 2013. 
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5 PRAVIDLA HOBBY DIVIZE 
5.1 CHEER HOBBY DANCE PEEWEES 

 Věk soutěžících: od roku narození 2001 do roku 2007 včetně 

 Počet soutěžících: 7 - 25  (ženy, muži) 

 Čas: 1:00 – 2:30 

 

Povinné prvky:  

 Min 1x cheer skok. 

 Tanec s pom-pons - libovolný počet tanečních stylů, pom-pons je možné odložit. 

 

Sestava založená na práci s pom-pons, postavení a efektů práce s pom-pons. Všichni soutěžící mohou 

předvést v předepsaném rozsahu všechny povinné prvky najednou anebo formou vln.  

V kategorii se hodnotí vystupovaní (showmanship), nasazenost, obtížnost sestavy, efekty s pom-pons 

a celkové provedení. Uvedené prvky se musí provádět na hudbu a musí tvořit choreografický celek. 

Rekvizity jsou povoleny. 

Akrobacie a stunty jsou povoleny – dle Level 4 CZ (viz Level book ČACH).  

 

 

5.2 CHEER HOBBY DANCE JUNIOR 
 Věk soutěžících: od roku narození 1997 do roku 2001 včetně 

 Počet soutěžících: 7 - 25  (účastníci kategorie pouze ženského pohlaví) 

 Čas: 1:00 – 2:30 

 

Povinné prvky:  

 Min 2x cheer skok (z toho min 1x roznožka) 

 Tanec s pom-pons - libovolný počet tanečních stylů 

 

Sestava založená na práci s pom-pons, postavení a efektů práce s pom-pons. Všichni soutěžící mohou 

předvést v předepsaném rozsahu všechny povinné prvky najednou anebo formou vln.  

V  kategorii se hodnotí vystupovaní (showmanship), nasazenost, obtížnost sestavy, efekty s pom-pons 

a celkové provedení. Uvedené prvky se musí provádět na hudbu a musí tvořit choreografický celek. 

Rekvizity jsou povoleny. 

Akrobacie a stunty jsou povoleny – dle Level 4 CZ (viz Level book ČACH).  

 
 
6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato pravidla jsou v souladu se Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, a 

tak soutěžící účastnící se Liberec Cheer Cupu 2013 jsou povinni řídit se taktéž touto Směrnicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci, dne 19.4.2013 Aktualizace 30.5.2013 

A-Styl o.s. 

ve spolupráci s 

Česká asociace cheerleaders, o.s. 


