
2. ROČNÍK  
CHEERLEADINGOVÉ
SOUTĚŽE

Regionální cheerleadingová soutěž pořádána:

Cheer Academy ve spolupráci s kluby

Prague Eagles Cheerleaders 

Fighters Cheerleaders 

Termín konání: 

14. 5. 2023 - NEDĚLE 

400 Kč účast v 1 divizi - Soutěžící, Náhradník
+ 200 Kč za každou další divizi
50% sleva pro divizi Baby
300 Kč - Doprovod, Trenér a jiné nesoutěžící role
1 Doprovod ZDARMA = 50 soutěžících

Storno podmínky uvedené v Obecných pravidlech 
ČACH 2022/23.

Soutěžní poplatky (startovné) pro 1 osobu

14. 4. 2023       Řádný termín pro registraci klubů, soutěžních skupin
   10% příplatek za přihlášky po 14. 4. 2023
30. 4. 2023       Poslední termín pro:

Web:   UnitedCheer.cz
FB Event:  United Cheer Cup 2023
INSTA:   UnitedCheerCup 14 x 14 m koberec typu Flexi Roll pro Cheer

14 x 14 m hladký povrch haly pro Performance

Warm up:
14 x 14 m koberec typu Flexi Roll pro Cheer 
14 x 14 m hladký povrch tělocvičny pro Performance

Soutěžní plocha

• Nahlášení nevyhnutelně nutných změn Soutěžících
• Odhlášení se storno poplatkem ve výši 50% startovného
• Zaslání dotazů
• Žádosti o změny v soutěžním harmonogramu

Místo konání:  HALA SLAVIA - EDEN   
Vladivostocká 10, Praha 10-Vršovice

Registrace

Prostřednictvím Elektronického registračního 
systému ČACH: registrace.cach.cz.
V případě dotazů nás kontaktujte 
prostřednictvím e-mailu: info@unitedcheer.cz.

Soutěž se řídí dle níže uvedených, samostatných DOKUMENTŮ:
• Obecná pravidla soutěží ČACH 2022/23 
• Věkové divize a plán otevíraných divizí 2022/23 
• Pravidla bezpečnosti ČACH 2022/23  

(Cheer,Performance, Hobby) 
• Pravidla České národní cheer ligy 2022/23
• Bodovací listiny ČACH
• Karta regionální soutěže United Cheer Cup 2023

Aktuální verze všech dokumentů na www.cach.cz.

Regionální soutěž zařazena 
do České národní cheer ligy  
a pod záštitou ČACH.

ČACH divize Cheer i Performance 
UNITED divize

06. 5. 2023       Nahrání hudby přes ERS2, upřesnění jmen 
   nesoutěžících Účastníků soutěže a Delegátů

Vstupné: 

Dospělí - 250 Kč
7-15 let - 100 Kč 
(do 6 let zdarma)

Prodej vstupenek v den 
konání na místě.



Regionální soutěž United Cheer Cup 2023 se řídí všemi výše uvedenými a platnými pravidly ČACH.   
Bližší popis jednotlivých divizí, jako je počet účastníků v soutěžní skupině, délka soutěžního 
vystoupení či bodovací listy naleznete v Obecných pravidlech ČACH 2022/23 viz odkaz výše. 
United Cheer Cup 2023 otevírá všechny předepsané divize pro Českou národní cheer ligu,  
a to dle Přehledu všech otevíraných divizí pro ČACH sezonu 2022/23 a navíc pak další United divize. 

MOMMY & ME DOUBLE FREESTYLE POM

Divize, ve které se hodnotí taneční sestava,  
její provedení a kreativita včetně synchronizace  

dvou účastnic, které musí být v rodičovské vazbě  
máma a dcera. Pravidla a hodnocení jsou shodná  

s běžnou kategorií Performance Doubles.

Otevírané divize
věk účastnic není omezen

Počet účastníků
2

Délka sestavy
max 1:00

Počet účastníků
4-5

Délka sestavy
max 1:00

GROUP STUNT

Divize, ve které se hodnotí stunty, jejich provedení 
a kreativita přechodů. Pravidla a hodnocení jsou 

shodná s běžnou kategorií Group Stunt.

Otevírané divize
Mini Level 1 

Junior max Level 3 AllGirl/Coed 
Senior max Level 3 AllGirl/Coed 

OBECNÉ INFORMACE A USTANOVENÍ

OTEVÍRANÉ DIVIZE UNITED

Soutěž je určena pro registrované členské kluby ČACH a hosty.

Přihlášením k akci účastník automaticky souhlasí s Pravidly United Cheer Cup 2023 a dalšími 
instrukcemi a pokyny organizátora soutěže. V případě nepředvídatelných jevů a skutečností, 
technických obtíží či jiných překážek si organizátor soutěže vyhrazuje právo soutěž zcela zrušit nebo 
zorganizovat ve virtuální verzi. 

Odesláním soutěžní přihlášky se Klub zavazuje k respektování soutěžních pravidel v celém jejich 
znění, soutěžního řádu ČACH a dalších instrukcí a pokynů organizátora soutěže. Odesláním přihlášky 
uděluje účastník souhlas se zpracováním fotografií (příp. soutěžního videa) na ČACH a United 
webových stránkách, sociálních sítích, apod.

Všichni účastníci musí dodržovat obecná bezpečnostní hygienická opatření, následovat nařízení 
vlády v případě prezenční i virtuální formy soutěže.

Tato pravidla vydává organizátor soutěže v rámci evropských i světových předpisů. Pravidla 
podléhají autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny.

Organizátoři soutěže


