E-BULLETIN

Organizátoři nové klubové soutěže United Cheer Cup jsou nadšeni,
že budete součástí této nové cheerleadingové akce a váží si vaší
účasti. Zkušený tým organizátorů a cheer nadšenců pro vás připravuje
skvělou akci s nábojem, kvalitou a očekávanými standardy.
Těšit se můžete na více než 700 účastníků z 16 klubů a tedy téměř
na 150 vystoupení, které budou hodnotit ICU certifikovaní porotci.
United Cheer Cup se koná 15. 5. 2022 ve sportovní hale Slavia-Eden
v Praze 10 a jedná se o klubovou cheerleadingovou soutěž, která
je součástí České národní cheer ligy a která získala záštitu České
asociace cheerleaders, z.s. Další organizační informace a detaily
k této soutěži vám přinášíme v tomto Bulletinu.
United Cheer Team vás již netrpělivě vyhlíží!

Pořadatel:
Cheer Academy
ve spolupráci s kluby
Prague Eagles Cheerleaders
Fighters Cheerleaders

MÍSTO KONÁNÍ
Sportovní hala SK Slavia-Eden, Vladivostocká 10, 100 00 Praha 10-Vršovice

PARKOVÁNÍ A DOPRAVA
Parkování je možné na nehlídaném
placeném parkoviště hned vedle haly
(cena parkování 40 Kč/hod), popř.
v přilehlých ulicích nebo v OC Eden.
Spojení MHD: tramvajová zastávka
Kubánské náměstí

VSTUPNÉ
Dospělí 200 Kč, dítě 7-15 let 100 Kč, (děti do 6 let zdarma)
Platí se na místě v den soutěže. Vstup pro diváky umožněn od 8:30 hod.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Veškerá pravidla naleznete na webu ČACH:
Karta klubové soutěže United Cheer Cup 2022
Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22
Obecná pravidla soutěží ČACH 2021/22
Pravidla bezpečnosti ČACH 2021/22 (Cheerleading, Performance, Hobby Cheer)
Bodovací listiny ČACH

UnitedCheer.cz

UCC

MODERÁTOR
Zkušený
a
oblíbený
moderátor
Radovan Slavík z klubu Fighters
Cheerleaders a Kristína Olahová,
kterou znáte jako Minnie z klubu
Prague Eagles Cheerleaders.

POROTA
Porota je složena z certifikovaných porotců z odvětví cheerleadingu
a performance. Těšit se můžete na porotce z celého světa - Claudia Polz (AT),
Simona Míková (CZ), Doris Maria Stütz (AT), Petra Žáková (CZ), Sabrina Hadsell
(USA/CZ), Kristina Voráčová (CZ), Alena Piskorová (CZ), Veronika Váchová (CZ),
Jana Slavíková (CZ).
.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Vyhlášení proběhnou během přestávek a na konci soutěžního dne.
Týmy soutěžících v BABY divizích získají medaile hned po svém vystoupení.
Prosíme všechny kluby, aby v rámci fair play chování neodcházely v průběhu
vyhlášení a vyčkaly kolegiálně až do jeho konce.

BODOVACÍ LISTINY
Bodovací listiny soutěžních skupin budou k vyzvednutí na konci soutěžního dne
u stolku s trofejemi (klub obdrží obálku s bodovacími listinami všech soutěžních
skupin).

OCENĚNÍ
Vítězné skupiny na prvních třech
místech obdrží unikátní lité medaile
s potištěnou stuhou, vše v krásném
United designu a další překvapení
od sponzorů akce.

FUN & SHOP ZÓNA
DÁREK PRO VŠECHNY SOUTĚŽÍCÍ

Oblíbený button s logem soutěže, duhová samolepka United a něco na zub!

UCC TRIČKA
Trička s logem soutěže bylo možné si objednávat
předem za cenu 350 Kč/ks.
Na místě bude možnost si triko zakoupit pouze
v omezeném množství.
Design: Radovan Slavík | Potisk: FitGear

UNITED SNACKBAR

Rodiče a přátelé pro vás s láskou připravují lahodné nejen sladké
pochutiny, aby vám dodali spirit a energii. Přispěním do United
kasičky za upečené dobroty podpoříte organizaci celé akce
a dobročinnou aktivitu, která bude na místě probíhat.

OBČERSTVENÍ
Přímo v areálu soutěže je hned několik možností pro vás se občerstvit. Vedle United
Snackbaru bude u horního vstupu možnost teplého i studeného občerstvení
s možností kávy či jiných nápojů. Můžete ochutnat duhovou cukrovou vatu
anebo popcorn. Ve vstupním vestibulu z přízemí můžete využít další občerstvení,
včetně čerstvých ovocných šťáv či ovoce v kelímku. Dobrou chuť!

SPARROW CHEER SHOP
Oblečení a potřeby pro všechny cheerleaders. Nově i sortiment pro juniory
a seniory. UŽ teď si můžeš na e-shopu vybrat a předobjednat oblečení ve velikosti
a designu, které se ti líbí!

SPIRIT CHEER SHOP
Obchod se širokým sortimentem pro cheerleaders. Veškeré doplňky,
ale i dárkové zboží taktéž naleznete na e-shopu pro cheerleaders již od roku
2010.

POTISK TRIČEK

Dále si budete moci nechat na místě potisknout
textil vašeho výběru unikátní grafikou.

FOTOKOUTEK, FOTOGRAFIE Z PLOCHY
V den soutěže bude ve warm-up hale možnost vlastní selfie foto u United fotostěny.
Neváhejte a vyfoťte se před warm-upem se svým týmem!
V následujících dnech po soutěži si také můžete objednat fotografie ze soutěžní
plochy od oficiálního fotografa United prostřednictvím e-mailu:
objednavky@novak-daniel.cz.

INSTRUKCE PRO TRENÉRY A SPORTOVCE
KONTAKTY NA MÍSTĚ
Barbora Schejbalová			
Olga Kopřirová				
Martina Železná (registrace)		

606 171 419
602 827 339
725 174 555

HUDBA

Hudbu je potřeba nahrát prostřednictví ERS pro všechny soutěžní skupiny nejpozději
do 7. 5. 2022 ve formátu MP3. S sebou doporučujeme i náhradní nosič s hudbou.

REGISTRACE
Registrace týmů: 07:30 - 15:00 hod, přízemí vestibulu plaveckého bazénu.
U registrace prosíme o přítomnost zodpovědné osoby jednající za tým/soutěžní
skupinu, která je povinna nahlásit veškeré případné změny týkající se soutěžících,
či případně zrušení soutěžních vystoupení.

REGISTRACE
SPORTOVCŮ

ŠATNY
Vybrané prostory jsou určené k převlékání, za odložené věci se neručí doporučujeme uložit si cennosti u svých trenérů či vašeho doprovodu.
Zároveň prosíme pro použití laku na vlasy či jiné spreje využijte venkovních prostor
mimo šatny, chodby a halu atd.
Prosíme, abyste udržovali v šatnách pořádek a při odchodu nezanechali
po sobě nepořádek.

WARM-UP ZÓNA

Zahřívací hala je prostorná hala, kde se můžete zahřát a připravit se na soutěžní
plochu - jak na cheer, tak i na performance. Čas rozvičení je naplánován
60 min před soutěžním časem. Hudba bude pouštěna z vámi dodaných souborů,
doporučujeme však mít s sebou záložní nosič.
PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ ČASU WARM-UPU VAŠÍ SKUPINY! NA WARM-UPU VŽDY
POUZE 5 SKUPIN DLE ROZPISU.

NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH PŘED VYSTOUPENÍM

Soutěžící se řadí dle soutěžního pořadí. U stanoveného vchodu k soutěžní
ploše jsou připraceny vždy 3 po sobě jdoucí soutěžní skupiny. Každá soutěžní
skupina (přihlášený tým) si sama odpovídá za svou včasnou přípravu
a nástup k soutěžnímu vystoupení dle časového hramonogramu, který se všam může
v průběhu soutěžního dne o několik minut změnit. Sledujte připadné změny.

SOUTĚŽNÍ PLOCHA
Soutěžní plocha:
14 x 14 m koberec typu Flexi Roll pro Cheer
12 x 12 m baletizol pro Performance divize
Warm-up:
14 x 14 m koberec typu Flexi Roll pro Cheer
12 x 12 m hladký povrch tělocvičny pro Performance.

IDENTIFIKACE SOUTĚŽÍCÍCH
Identifikace (legitimování) jednotlivých soutěžících proběhne před vstupem
na soutěžní plochu. Soutěžící budou vyzváni k předložení registračního průkazu
ČACH, náhradního průkazu vystaveného ČACH nebo jiného průkazu totožnosti
(mimo malých dětí). Doporučujeme soutěžním skupinám dostavit se do určeného
prostoru pro čekání na vystoupení s časovou rezervou.
Abychom předešli případným nepříjemnostem na místě, ujistěte se prosím,
že jsou všichni účastníci řádně registrovaní u ČACH.

MÍSTO URČENÉ PRO TRENÉRY
Místo pro trenéry bude vyznačeno v rohu soutěžní plochy. Na tomto místě se mohou
během soutěžního vystoupení zdržovat maximálně dva trenéři.
Prosíme, udržujte klid, aby porota mohla vaše soutěžní vystoupení kvalitně ohodnotit.
Je zakázáno sedět před porotou a procházet za ní. Porušení tohoto zákazu může
vést k diskvalifikaci skupiny.

SITUAČNÍ PLÁNEK HALY

*První blok soutěže budou v soutěžní hale dvě plochy (performance a cheer)
vedle sebe, po první přestávce bude pouze cheer plocha uprostřed.

ANTIDOPING
Aktuální seznam zakázaných látek pro rok 2022 naleznete na stránce
www.antidoping.cz, kde naleznete i formuláře pro terapeutické vyjímky pro případ,
že některý z vašich sportovců z nezbytně nustných zdravotních důvodů musí
některou ze zakázaných látek užívat. Terapeutické vyjímky zašlete před soutěží na
info@unitedcheer.cz nebo odevzdejte nejpozději ráno v den soutěže u registrace.
Přímý odkaz a seznam zakázaných látek pro rok 2022 ZDE.

PROTIVIROVÁ OPATŘENÍ
Přihlášením k akci účastník automaticky souhlasil s Pravidly UNITED CHEER CUP 2022
a dalšími instrukcemi a pokyny organizátora akce. Účastník si je vědom možnosti
zrušení pořádání soutěže z důvodu nevyhovujících podmínek daných vládními
opatřeními souvisejícími s aktuální situací Covid-19. Všichni účastníci musí dodržovat
obecná bezpečnostní hygienická opatření a následovat aktuální nařízení vlády.

OBECNÉ A TECHNICKÉ POKYNY
Vstup na plochu je možný pouze v čisté sálové obuvi. Trenéři, pozor taktéž na vaši
obuv, podpatky apod. V případě opouštění vnitřního areálu haly je nutné přezutí
obuvi! Znečištění soutěžní plochy nebo i vnitřních protor haly bude řešeno pokutou
či diskvalifikací. Vzhledem k bezpečnostním opatřením a sportovnímu charakteru
akce je v hale naprostý zákaz kouření ve všech prostorách soutěžní haly. Vzhledem
k sportovnímu charakteru akce žádáme kuřáky, aby nekouřili ani v bezprostředním
okolí haly.
Buďte ohleduplní k ostatním soutěžícím, porotě a divákům. Žádáme o udržování
klidu okolo soutěžní plochy - trenér ručí za disciplínu týmu!

www.unitedcheer.cz

DOBROČINNÁ SBÍRKA

Organizace DEJME DĚTEM ŠANCI pomáhá dětem a mladým lidem z dětských
domovů na jejich cestě k samostatnosti. V rámci svých projektů se zaměřuje na
komplexní podporu konkrétních dětí, aby jim usnadnila odchod z dětského
domova a přispěla snazšímu začlenění do společnosti. Od roku 2011 pomáhá
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. plnit dětská přání, hradí mladým lidem náklady
spojené se studiem, poskytuje materiální vybavení do jejich prvního samostatného
bydlení a spoří jim finance, které mají k dispozici po opuštění dětského domova.
A komu chceme přispět konkrétně? Adamovi.
Adam je zvídavý a veselý dospívající mladík. Ochotně pomáhá ostatním dětem
a zejména těm novým, které přijdou do domova. V domově je od svých 4 let a
vytvořil si silné vazby s některými zaměstnanci domova. Adam z mrňátka vyrostl
před očima a to skoro doslova i do písmene.
Ve svých 17ti měří 203cm a nohu má 50. Adam sportuje a vzhledem ke své výšce
potřebuje mít kvalitní sportovní obuv.
Protože soutěž United Cheer Cup je zároveň akcí, díky které chceme pomoci
někomu, prosíme vás, abyste se do tohoto projektu připojili. U vstupu bude speciální
kasička pro dobrovolné příspěvky a společně z příspěvky z United SnackBaru se tato
částka použije na nákup sportovní obuvi právě pro Adama z dětského domova,
aby se mu lépe sportovalo.
Protože jsme sportovci, zaměřujeme se na projekty, jak pomoci jiný sportovcům,
kteří nemají v životě tolik štěstí.
Moc děkujeme!

www.dejmedetemsanci.cz

DĚKUJEME PARTNERŮM AKCE

Jan Damborský, Veronika Jandová, Radka Rusová,
Marcela Krsková, Radka Písařová, Marek Michal
Děkujeme za finanční příspěvky!
Dále děkujem všem, kteří se dobrovolně podílí
na hladkém průběhu celé soutěže.

