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ZPRAVODAJ 1 

JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU? 

 
1. Přihlášku si stáhněte z webu a uložte k sobě do počítače. 

2. Vyplňte hlavičku prvního listu – informace o odpovědném vedoucím a 

fakturační údaje. 

3. Do spodní části prvního listu, do tabulky, dále napište názvy vašich skupin či 

podskupin (tj. takový název, pod kterým sestavy budou uváděny ve startovní 

listině a volány moderátorem). U každé kategorie, které se skupina účastní, 

napište číslicí kolikrát je daná skupina či podskupina v kategoii zastoupena 

(nejčastěji tedy číslici 1). 

Do seznamu vpisujte i jednotlivce a dvojice. 

4. Ve druhém až čtvrtém listu vyplňte podle věkových kategorií jména a příjmení 

všech soutěžících s vyznačením křížkem „x“, kterých soutěžních skupin se 

zúčastní. 

Pokud v dané kategorii máte více skupin, rozlište je také čísly (například „x1“ a 

„x2“). 

 Vyznačte také externí spotery u kategorií, kde je to vyžadováno písmenem „E“. 

 Pokud máte pochybnosti o věkovém zařazení, koukněte do soutěžních pravidel. 

5. Vyplněnou přihlášku uložte a odešlete jako přílohu na cheercup@astyl.cz do 

31. 5. Po kontrole přihlášky vám vystavíme fakturu s variabilním symbolem jako 

podklad pro platbu startovného. 

6. Na prezenci soutěže odpovědný vedoucí týmu přihlášku podepíše. Odhlášení 

na místě již není možné – odhlásit jednotlivé soutěžící nebo celou sestavu můžete 

do 10. 6. včetně, výhradně přes email cheercup@astyl.cz s nárokem na vrácení 

50 % startovného. 

 

JAK VYSOKÉ BUDU PLATIT STARTOVNÉ? 
 Startovné se platí za každou první disciplínu soutěžícího ve výši 250 Kč a za 

druhou a každou další 50 Kč. K tomu dostáváte od organizátora na každých 10 

soutěžících volnou vstupenku. Nevybíráme žádný členský příspěvek nebo jiný 

poplatek. 

 Externí spotter, který bude vykonávat pouze funkci externího spottera (tzn. 

nebude soutěžit v jiné disciplíně) platí snížené startovné – v hodnotě vstupenky 

120 Kč, kterou zakoupí při prezenci. Případně lze spottera vzít v rámci volné 

vstupenky týmu zdarma. Externí spotter, který soutěží i v jiné disciplíně již za funkci 

spottera startovné nepřiplácí, tj. nepovažuje se to za další disciplínu. 

 Vstupenky na soutěž budou v prodeji v den konání soutěže v dostatečném 

množství – bez rozlišení sedadel. 
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