KARTA SOUTĚŽE
Soutěž ve sportovním cheerleadingu pořádaná klubem JNS Cheerleaders pod záštitou České asociace cheerleaders (dále jen
“ČACH”)a je součástí České národní cheer ligy. Soutěž je určena pro registrované členské kluby ČACH i pro neregistrované
kluby.

Sportovní hala 11 Praha 11 Chodov
Pravidla
Soutěž se řídí dle níže uvedených, samostatných dokumentů:
Pravidla Evolution Cheer Battle 2022
Slovník pojmů a Pravidla bezpečnosti ČACH Cheerleading 2020/2021
Slovník pojmů a Pravidla bezpečnosti ČACH Performance 2020/2021
Věkové skupiny a Plán otevíraných divizí 2021/22
Pravidla bezpečnosti ČACH 2021/2022 (Hobby Cheer)

Soutěžní povrch
Cheer divize má rozměry 14 x 14 m. Charakter soutěžní plochy je gymnastický koberec, tzv. Flexi Roll. Celkový počet
7 koberců jsou situovány na délku směrem k porotě, prostředek celé plochy prochází prostředkem koberce.
Performance divize má rozměry 12 x 12 m. Charakter plochy je gumový povrch, kterým je pokryta podlaha místní
haly. Plocha bude ohraničena páskou.

Hudba
Své hudby ve formátu mp3 nahrávejte do
systému ERS nejpozději 15 dnů před zahájením
soutěže.

Termíny
First Moment do 21. 11. 2021 se zvýhodněným startovným.
In Time do 30. 12. 2021
Last Call po uvedených termínech, informace u organizátora.

Startovné
Účast v jednom soutěžním vystoupení
First Moment 300,In Time 370,Last Call 500,Účast ve dvou a více soutěžních vystoupeních
First Moment 350,In Time 420,-

KARTA SOUTĚŽE
Odstoupení od soutěže
Odhlášení přihlášené soutěžní skupiny nebo jednotlivce je možné nejpozději 14 dnů před konáním soutěže.
Storno poplatek v takovém případě činí 50 % startovného.
Při odhlášení po tomto termínu činí storno poplatek 100 % startovného.

Registrace
Veškeré registarce probíhají výhradně přes eletronický registrační systemé ČACH ERS regitrace

Soutěžní kategorie
Všechny kategorie se řídí pravidly a levelbookem ECU/ČACH, viz odkazy výše
Speciální kategorie na kterou se není nutné přihlásit předem, ale zúčastnit přímo na místě.
Akro Battle Junior a Senior - salta vzad.
Cheer Battle Group Stunt Junior a Senior výdrž v libertkách
Cheer Batlle Partner Stunt Senior výdž v libertkách.

Na co se můžete těšit!
Odborná mezinárodní porota s ECU certifikátem a praxí
Opravdová pořádná PLACKA - CUSTOM MEDAILE!
Fun kategorie Evolution Cheer Acro a Evolution Cheer Battle - kdo pokoří rekordy na pátém ročníku
soutěže?
Soutěž je zařazená do České národní cheer ligy - sbírejte potřebné ligové body
Fotokoutek a skvělá klubová atmosféra!
Mama Bar a oblíbená TOMBOLA kde vyhrává každý - ceny věnovali partneři soutěže
Cheer shop s cheer oblečením Sparrow

Kontakt
FB Evolution
IG Evolution
evolutioncheer.eu
info@evolutioncheer.eu

