
Informace ke konkurzům do soutěžních složek cheerleaders 2016/2017

Konkurzy proběhnou ve třech termínech dle věkových skupin. Jsou povinné pro všechny zájemce o 
místo v některém ze soutěžních týmů. Na konkurz se přihlašujte na email: cheer@astyl.cz, uveďte 
jméno, datum narození a věkovou skupinu, do které se hlásíte (děti – peewees; junior; senior) 
Pokud se konkurzu ze závažných důvodů nebudete moci zúčastnit, ale máte zájem s námi příští 
sezonu soutěžit, napište také na tuto adresu a domluvíme se na nějakém náhradním termínu. 
Poslední trénink v týdnu po show by už proběhl jako seznamovací pro nové týmy (čtvrtek Flames a 
Heat; pátek Fever, Sparks + mini B soutěžní).

Přesnou náplň konkurzů se dozvíte na místě. Pokud váháte, doporučujeme přijít konkurz vyzkoušet 
a uvidíte :-) Můžete se samozřejmě poradit se svým současným lektorem. 

Na konkurz vám stačí sportovní oblečení a obuv jako na běžný trénink – prosím, neberte si na sebe 
kostýmy.

A. seniorský team – Heat
ročníky 2002 a starší
Konkurz bude probíhat v tělocvičně školy U Školy ve čtrvtek 9. 6. v čase 17:30 – 19:30.

B. juniorské týmy – Fever (A), Flames (B)
ročníky 2004 (výjimečně 2005) – 2002
Konkurz proběhne v tělocvičně gymnázia Jeronýmova v pondělí 13. 6. v čase 17:30 – 20:00. 
Proběhne pro obě skupiny současně – vybraní účastníci se zároveň rozdělí do Fever a Flames.

C. dětské (peewees) týmy – Sparks (A), mini B soutěžní
ročníky 2009 (výjimečně 2010) – 2005
Konkurz proběhne v tělocvičně školy U Školy v pátek 10.6. v čase 16:30 – 18:30. Proběhne pro obě
skupiny současně. Kurz mini B soutěžní se příští rok otevře pouze při naplnění dostatečným 
množstvím zájemců. Tuto skupinu bychom otevřeli nově jako další ze soutěžních týmů Dragons 
(dostali by i „dračí“ název ;-) ).

Konkurzu se nebojte, bude mít trošku jinou formu než dosud; spíš půjde o velký společný trénink. 
Nervy a slzičky nechte doma – přijďte nám ukázat, co ve vás je ;-)

mailto:cheer@astyl.cz

