
STUNT & AKRO CAMP  & CONFERENCE  

Tréningový dvojdňový cheerleadingový 

workshop určený pre všetkých trénerov 

aj športovcov, ktorí sa venujú novému 

olympijskému športu na Slovensku. 

Pre trénerov je pripravená aj špeciálna časť 

vzdelávania  Cheer Conference - teoretická časť 

campu, v ktorej sa dozviete všetko dôležité 

o zásadách vytvorenia pokriku cheer teamov, čo 

vám prinesie maximálny bodový zisk pri 

hodnotení súťažných vystúpení. Top tréner 

a lektor cheerleadingového vzdelávania Alexandr 

Stolpovskych taktiež odprezentuje 2 –3 kreatívne 

stunty, ktoré je možné využiť v choreografii 

teamových zostáv. 

Workshop je v sobotu okrem teoretickej 

trénerskej conference zameraný predovšetkým na 

nácvik stuntov – najdôležitejšej zložky cheer 

zostáv, najviac bodovanej zložke v súťažnom 

vystúpení kategórií Team cheer a Group stunts.  

Rozsah levelov: L1 – L3.  

Vekové kategórie: Tiny - Senior  

Nedeľný program je prevažne určený pre 

tumbling a akrobaciu na úrovni L1- L4. V prípade 

záujmu aj doplnenie techniky Stuntov L 3 – L5. 

V každom akro bloku bude aj zaradený nácvik 

cheer skokov. 

LEKTORI CAMPU 

ALEXANDR STOLPOVSKYCH V súčasnej dobe 

Stunt Director a Choreograf pre Join New Spirit AllStars. 

Choreograf pre Worlds Team JNS Thunderbirds. 
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Školiteľ v programe Trenérských licencií C a B od České 

Asociácie Cheerleaders. 

V minulosti spolupráca s Team Czech Republic i aktívne 

pôsobenie v Národnej reprezentácii na majstrovstvá sveta. 

Zlatá medaila z Majstrovstiev Európy z kategórie Coed 

Elite v roku 2017. 

 

ONDŘEJ POLANSKÝ je skúseným Majstrom Európy 

a Vicemajstrom na ICU Worlds 2022 v Orlande (USA) z 

Prahy a český reprezentant. Vedie tím JNS Thunderbirds. 

Je skúseným lektorom nielen cheerleadingu ale aj 

gymnastiky. Ondřej bol zároveň porotcom na historicky 

prvých    Majstrovstvách Slovenska v športovom 

cheerleadingu.                  

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:  

Sobota 21.1.2023   

Telocvičňa Technickej univerzity Zvolen 

TRÉNERSKÁ CONFERENCE 

9.00 – 10.00    cheerleading  - pokrik 

10.15 – 11.45     choreografia a kreativne stunty v 

cheerleadingu    

 

STUNT CAMP – pre trénerov aj športovcov 

13.00 – 15.00     STUNTY L1       

15.15 – 17.15     STUNTY   L 2   

17.30 – 19.00     GROUP& PARTNER STUNT  

 

Nedeľa 22.1.2023   

8.30 – 10.30       STUNTY L3          AKRO L1    

10.45 – 12.45     AKRO L2 – L3 

14.00 – 16.00     STUNTY L4-L5 AKRO L5 - L6    
 

Prihlásené teamy sú povinné dostaviť sa do priestorov 

konania campu najneskôr 15 min. pred začiatkom 

príslušného tréningového bloku. Maximálny počet 

športovcov v jednom bloku obmedzený na 12 z jedného 

klubu. 

 



 

 

Cena  

• 1 osoba/1 tréningový blok: 15€ 

• Druhý a každý ďalší blok pre tú istú osobu – 

zľava 30% 

• cena a zľavy platia pre členov SCÚ, 

neregistrovaní členovia: 20€/osobu/1 blok, 

zľavy nie je možné poskytnúť 

 

Platí sa po prihlásení na základe vystavenej 

zálohovej faktúry pre klub  

Storno: 50% pri odhlásení sa do 48hod. pred 

začiatkom campu 

100% pri odhlásení sa do 24 hod. pred 

začiatkom campu. 

Náhradný športovec je akceptovaný, a to aj 

v deň konania campu. 

 

 

  

PRIHLÁŠKY 
www.scu.sk  

info@scu.sk 

Prihlášky najneskôr do 19.1.2023  
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