
LIBEREC CHEER CUP 2013 
Poslední informace 

 
____________________________________________________ 

1. Příjezd 

Informace a mapy k příjezdu jsme váš zasílali (Zpravodaj 

č. 5). K parkování využijte prosím centrální parkoviště 

Tipsport areny v ul. Máchova. 

Vstup pro soutěžící je TECHNICKÝM VJEZDEM. Vstup pro diváky HLAVNÍM VCHODEM. Vstupenky 

jsou v prodeji v síti Ticketpro, ale budou se dát zakoupit i na místě v pokladně areny od 8:15. 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Prezence 

K prezenci se dostaví vedoucí týmu, který má připraveny: 

 1) Odhlášky všech přihlášených, co nakonec nedorazili. 

2) Případný doplatek za externí spottery, dopřihlášené či doprovody, které nevyužijí volné 

vstupenky. 

3) Hudbu na CD pro každou kategorii zvlášť nebo na flash disku USB (ve formátu .mp3). 

Vedoucí týmu také svým podpisem přihlášky stvrdí souhlas s pravidly soutěže. 

 

Na prezenci od nás obdržíte: 

1) Odznáček pro každého soutěžícího jako dárek. 

2) Pásky na ruku pro nesoutěžní doprovod či externí spottery (1-14 soutěžících = 1 volná 

vstupenka; 15-24 soutěžících = 2 vstupenky; více = 3 volné vstupenky). 

3) Originál faktury. 

Každý soutěžící pak dostane razítko na ruku, které ho opravňuje ke vstupu do zákulisí (stejně 

jako páska pro nesoutěžní doprovod). Šatny jsou prostorné – v každé jsou dvě toalety. 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Hudba 

 CD (příp. USB) si od Vás při prezenci vybereme, označíme startovními čísly a předáme DJ. 

 DJ spustí hudbu, až budou soutěžící v klidné pozici nebo na znamení trenéra – není nutná 

přítomnost zástupce týmu u DJ. 

 CD a USB budou k vyzvednutí v druhé části soutěže na vyhrazeném místě u sčitatele. 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Slavnostní nástup 

Prosíme, aby byli všichni členové týmů připraveni v 9:50 v zákulisí. Nastupovat na soutěžní 

plochu při zahájení budou všichni členové jednotlivých týmů. Na zahájení jsou povoleny 

týmové vlajky, znaky či maskoti. Každý tým od nás dostane ceduli s názvem týmu. 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Soutěžní vystoupení 

 Soutěžící si inspice řadí dle soutěžního pořadí - vždy 3 po sobě následující soutěžní skupiny 

jsou připraveny na svoje vystoupení vedle soutěžní plochy. 

 Trenér týmu může během soutěžního vystoupení do prostoru před soutěžní plochu. 

 Ostatní fanoušci mohou podporovat tým z boku soutěžní plochy anebo využít tribuny. Na 

tribunu se bude dát projít dvěma průchody. 

 

 



6. Porota 

Celý den budou vaše výkony pečlivě hodnotit: Eva Minaříková, Pavla Poláková, Kristýna 

Beňová, Lenka Mošová, Jana Vozábová, Jana Markovičová a Blake Myers. 

Porotci hodnotí dle bodovacích listin platných pro MČR 2013. Kategorie hobby má obdobná 

kritéria jako kategorie cheer dance freestyle pom. 

Porota uvidí soutěžní vystoupení z nadhledu. 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Vyhlášení výsledků 

 První vyhlášení bude cca ve 12:30 – vyhlásíme výsledky všech proběhlých disciplín 

(kromě Doubles freestyle pom junior, kde bude ještě finálové kolo). 

 Druhé vyhlášení bude probíhat po skončení všech kategorií asi v 16:00. Na úplný závěr 

dojde k slavnostnímu předání 5 šeků na hlavní výhry – prize money. 

 

Průběh: Před vyhlášením si všechny týmy sednou do půlkruhu kolem soutěžní plochy, aby měly 

dobrý výhled :-) Předávání cen bude probíhat na vyvýšeném pódiu. 

 

Pořadí: Vyhlašovat budeme v pořadí kategorií, jak šli za sebou v harmonogramu. Prosíme tedy 

soutěžící, kterých se dané vyhlášení týká, aby byli včas připraveni u pódia. 

 

Nemedailová ocenění: Diplom pro nemedailové pozice přebírá na pódiu ve většině případů 

jen 1 zástupce týmu. U kategorií HOBBY DANCE a TEAM CHEER velké skupiny máme připravené 

diplomy pro všechny soutěžící na nemedailových pozicích; u dvojic dostanou diplomy také 

vždy oba soutěžící. Po převzetí diplomu soutěžící odchází. 

 

Medailová ocenění: Moderátor pozve na pódium celé soutěžní sestavy na 1. – 3. místě. Teprve 

poté se vyhlásí 3., 2. a následně 1. místo. Po předání medailí, diplomu (resp. i poháru) všem 

soutěžícím teprve skupina odchází. 

Medaili přebírá i 1 trenér (kromě kategorií Individual a seniorských dvojic). 

 

Prize money: Na úplný závěr soutěže dojde k předání šeků PRIZE MONEY pro 5 vítězných sestav 

s nejvyššími počty bodů. Na pódiu celá soutěžní sestava přijme symbolický šek. Výhru si po 

skončení ceremoniálu zástupce týmu převezme u sčitatele proti podpisu. 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Poslední informace 

1) V 9:30 proběhne krátká informační SCHŮZKA VEDOUCÍCH TÝMŮ u pódia. 

2) Po celou dobu soutěže bude přítomen zdravotní dozor (u soutěžní plochy). 

3) Na ochozu arény lze využít občerstvení anebo v horním patře i restauraci s širší nabídkou jídel. 

4) Po celou dobu soutěže je možno fotit či natáčet, oficiální záznam soutěže pořizován nebude. 

5) Neorganizované prostorové zkoušky na soutěžní ploše před zahájením soutěže budou možné 

maximálně do 9:15. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte. 

 Martin Mikeš (prezence, administrativní úsek) – 774 158 719 

 Pavel Jakubec (hlavní organizátor) – 605 980 002 

Už se těšíme na vaše nasazení! Těšíme se na LIBEREC CHEER CUP! 


