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3.2 KRÍŽENÝ ŠTART .................................................................................................................................................... 6
3.3 ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ ......................................................................................................................................7
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6.5 PRERUŠENIE SÚŤAŽNEJ ZOSTAVY ......................................................................................................................11
6.6 OBLEČENIE, OBUV, DOPLNKY ........................................................................................................................................... 12

7. HODNOTENIE ................................................................................................................................................... 12
7.1 POROTA ............................................................................................................................................................. 12
7.2 HODNOTENIE ...................................................................................................................................................... 12
7.3 BODOVACÍE LISTY ............................................................................................................................................... 13
7.4 PENALIZÁCIA /ZRÁŽKY .......................................................................................................................................... 16
8. VYHLÁSENIE ..................................................................................................................................................... 16

8.1 OCENENIE .......................................................................................................................................................... 16
8.2 TITUL 'MAJSTER SR'............................................................................................................................................ 16
9. KVALIFIKÁCIA NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY ............................................................................................... 18
9.1 PODMIENKY KVALIFIKÁCIE .................................................................................................................................... 18
9.2 NOMINÁCIE V CHEERLEADINGU............................................................................................................................. 18
9.3 NOMINÁCIE V PERFORMANCE CHEER .................................................................................................................... 18
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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 ZÁKLADNÉ POJMY
Všeobecné pravidlá súťaží SCÚ využívajiú tieto pojmy:
Súťaž: Športové stretnutie pre cheerleaders, organizované spravidla Slovenskou cheerleading úniou (ďalej len “SCÚ”).
Klubová súťaž (ďalej “KS”): Súťaž organizovaná členským klubom SCÚ a pod záštitou SCÚ, zaradená do seriálu súťaží danej
sezóny.
Organizátor súťaže: Usporiadateľ konkrétnej sútaže (podľa typu akcie, buď VV SCÚ alebo usporiadajúci členský klub).
Klub: Zastrešujúca organizácia vysielajúca jednu alebo viac súťažných skupín na konkrétnu súťaž.
Hosť: Slovenský alebo zahraničný klub vysielajúci súťažnú/é skupinu/y na súťaž bez platného členstva v SCÚ.
Delegát: Nesúťažiaca osoba pozvaná klubom/organizátorom na súťaž, so vstupom zdarma s prístupom do VIP zóny (napr.
štatutár klubu, zástupca štátnych inštitúcií, partner, sponzor...), ktorá sa prihlasuje podľa propozícií.
Zodpovedná osoba: Plnoletá osoba registrovaná v SCÚ za príslušný klub, zaisťujúca komunikáciu medzi Organizátorom súťaže
a klubom (od momentu prihlásenia, počas súťaže a po jej ukončení).
Súťažná skupina: Jedna alebo viac registrovaných osôb predvádzajúcich súčasne a spoločne jedno súťažné vystúpenie.
Účastník súťaže: Osoba registrovaná v súťažnej prihláške, oprávnená k vstupu do zákulisia a k súťažnej ploche.
Súťažiaci: Registrovaný športovec za daný klub, priamy účastník súťažného vystúpenia, má povolený priamy prístup na súťažnú
plochu počas vystúpenia danej súťažnej skupiny.
Náhradník: Registrovaný športovec za daný klub, môže zastúpiť vypadnutého súťažiaceho – prístup na vyznačené miesto po
stranách súťažnej plochy počas vystúpenia danej súťažnej skupiny.
Tréner: Registrovaný tréner za daný klub, zodpovedá za prípravu a bezpečnosť súťažnej skupiny - prístup na vyznačené miesto
pred súťažnou plochou počas vystúpenia príslušnej súťažnej skupiny.

Doprovod: Osoba doprevádzajúca súťažnú skupinu počas súťaže, nemusí byť registrovaným členom klubu – prístup na
vyznačené miesto po stranách súťažnej plochy počas vystúpenia príslušnej súťažnej skupiny.
Maskot: Osoba prezlečená za klubového patróna, nemusí byť registrovaným členom klubu - prístup na vyznačené miesto okolo
súťažnej plochy počas vystúpenia príslušnej súťažnej skupiny.
Externý Spotter: Záchranár pre dvíhané prvky v Cheerleadingu, nemusí byť registrovaný člen klubu - prístup na súťažnú plochu
počas vystúpenia príslušnej súťažnej skupiny. Externý Spotter musí spĺňať nasledujúce podmienky, inak môže byť príslušná
súťažná skupina penalizovaná:

•
•
•
•
•

Vekom, telesnými proporciami a fyzickou zdatnosťou zodpovedá spotterovanej súťažnej skupine (napr. tréner).
Spĺňa všetky body kapitoly Všeobecné bezpečnostné pravidlá pre cheerleading (viz. Pravidlá bezpečnosti SCÚ).
Nie je súčasťou Súťažnej skupiny ani žiadnej čiastkovej choreografie a jeho prítomnosť nehrá úlohu pri posudzovaní
legálnosti predvádzaných prvkov (výnimku tvoria iba divízie Partner Stunt, kde je Externý Spotter vyžadovaný a kde
plní funkciu štandardného spottera podľa definície uvedenej v Pravidlách bezpečnosti SCÚ).
Musí byť od ostatných súťažiacich v skupine jasne odlíšený odevom.
Nestabilizuje spotterovaný prvok, iba predchádza prípadným zraneniam počas súťažného vystúpenia a zachraňuje
topa pred pádom na zem (tzn. stojí len tak ďaleko, aby mohol včas zasiahnuť a topa dochytiť, ideálne na dĺžku vlastnej
paže).

Kategórie: Základná klasifikácia súťažných vystúpení podľa počtu súťažiacich, dížky zostavy a kritérií hodnotenia.
Divízie:
Špecifikácia základného rozdelenia súťažných vystúpení na základe veku, pohlavia a úrovne/štýlu.
Cheerleading: Súhrnné označenie súťažných vystúpení zahrňujúcich akrobatické a dvíhané prvky rôznych úrovní.

•
•

• Team Cheer: označenie tímovej kategórie v Cheerleadingu.
• Small Cheer: súhrnné označenie tzv.malých kategórií v Cheerleadingu (zahrňuje Group Stunt, Partner Stunt
a Individual, prípadne ďalšie, podľa propozícií jednotlivých súťaží).

Performance Cheer: súhrnné označenie súťažných vystúpení zahrňujúcich tanečné prvky rôznych štýlov.

•
•

Team Performance: označenie tímovej kategórie v Performance Cheer.
Performance Doubles a Performance Individual: označenie tzv. malej kategórie v Performance Cheer (tzn. súťažných
dvojíc a jednotlivcov).

Neštandardné kategórie: súhrnné označenie špeciálnych amatérských kategórií (zahrňuje Team Hobby a Team Parents).

1.2 SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťažný poriadok( ďalej ‚SP‘) SCÚ je platný a záväzný pre všetky súťaže organizované SCÚ a organizátorov KS.
Neoddeliteľnou súčasťou SP sú:

•
•
•
•

•
•
•
•

všeobecné pravidlá súťaží SCÚ pre dané súťažné obdobie,
propozície jednotlivých súťaží,
Pravidlá bezpečnosti SCÚ,
Bodovacie listy SCÚ.

Aktuálne verzie všetkých dokumentov sú k dispozícii na www.scu.sk

1.3 PREHĽAD SÚŤAŽÍ
V sezóne 2022/23 sa pod záštitou SCÚ uskutočnia tieto súťaže: DOPLNÍ SA DODATOČNE

2. REGISTRÁCIA
2.1 PREHĽAD TERMÍNOV

Mesiac pred súťažou:
• Prihlásenie na súťaž
Dva týždne pred súťažou:

•
•
•
•

•
•
•
•

Nahlásenie nevyhnutných zmien súťažiacich, názvov skupín, ...
Odhlásenie zo súťaže / storno poplatok vo výške 50% štartovného.
Zaslanie otázok.
Žiadosti o zmeny v súťažnom harmonograme / prezliekanie, nevyhnutný oddych, duplicitný štart,...

Týždeň pred súťažou:

•
•

• Nahranie hudby cez elektronický systém ( po jeho spustení, zatiaľ podľa propozícií danej súťaže).
• Upresnenie menného zoznamu nesúťažiacich účastníkov súťaže a delegátov – písomne organizátorovi.

Za každý administrativny úkon (vrátane napr. zmeny v názvoch súťažných skupín) požadovaný po stanovenom termíne, bude
žiadajúcemu klubu naúčtovaný administrativny poplatok vo výške 5,-€.

2.2 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Osoby zastávajúce úlohu účastníkov súťaže musia byť vymenované v súťažnej prihláške najneskôr mesiac pred dátumom
konania súťaže, a to vrátane príslušnosti k jednotlivým súťažným skupinám. Zmena mien nesúťažiacich účastníkov je možná
najneskôr týždeň pred dňom konania súťaže.
Účastník môže behom jednej súťaže zastávať súčasne viac pozícií.
V každom súťažnom vystúpení môže byť zaradený najviac jeden maskot.
V každej Súťažnej skupine môže byť prihlásený stanovený počet osôb s určitou priradenou pozíciou. Ak nie je v propozíciách
uvedené inak, platia nasledovné počty účastníkov pre jednotlivé súťažné kategórie:

KATEGÓRIE
Team Cheer (Baby)
Team Cheer
Group Stunt
Partner Stunt
Individual
Team Performance
Performance Doubles
Performance Individual
Team Hobby
Team Parents

SÚŤAŽIACI

NÁHRADNÍCI

EXT. SPOTTERI

TRENERI

DOPROVOD

6 – 24

max. 5

max. 5

max. 3

max. 2

8* – 24

max. 5

max. 5

max. 3

max. 2

3–5

max. 1 (base)

max. 1

max. 1

max. 2

2

0

1

max. 1

max. 1

1

0

0

max. 1

max. 1

8* – 24

max. 5

0

max. 3

max. 2

2

max. 1

0

max. 1

max. 1

1

0

0

max. 1

max. 1

6 – 24

max. 5

max. 5

max. 3

max. 2

6 – 24

max. 5

max. 5

max. 3

max. 2

* V prípade záujmu o nomináciu na ICU Europeans musia Súťažné skupiny na kvalifikačnej súťaži spĺňať požadované počty
súťažiacich pre ICU Europeans, ktoré sa môžu odlišovať od požadovaných počtov na kvalifikačnej súťaži SCÚ.

2.3 SÚŤAŽNÁ PRIHLÁŠKA
Prihlásenie na súťaž je možné cez Elektronický registračný systém SCÚ ( po jeho spustení, zatiaľ mailom podľa propozícii ).
Riadne vyplnenú prihlášku je nutné poslať najneskôr mesiac pred termínom súťaže. V prípade prekročenia kapacity súťaže,
rozhodne o zaregistrovaní súťažných skupín organizátor, a to podľa dátumu doručenia prihlášky.

V prípade výmeny súťažiaceho za prihláseného náhradníka je nutné túto skutočnosť oznámiť písomne čo najskôr organizátorovi.
V prípade ochorenia alebo zranenia v deň súťaže je potrebné túto skutočnosť oznámiť pri registrácii alebo pri vstupe na súťažnú
plochu prostredníctvom dopredu určenej zodpovednej osoby na komunikáciu s danou súťažnou skupinou.
Odoslaním súťažnej prihlášky sa klub zaväzuje dodržiavať SP SCÚ a ďalšie inštrukcie a pokyny organizátora.

2.4 ŠTARTOVNÉ
Prihlásením na Súťaž sa klub zaväzuje uhradiť organizátorovi súťaže príslušné štartovné poplatky podľa propozícií danej súťaže.
Súťažné
poplatky
sú
nevratné.
Na základe zaslanej prihlášky vystaví organizátor prihlásenému klubu zálohovú faktúru v elektronickej forme. Faktúra je zasielaná
na mail uvedený v prihláške.
V prípade uhradenia faktúry po dátume splatnosti, alebo pri prihlásení sa po zadanom termíne (možné len so súhlasom
organizátora), budú vypočítané štartovné, či iné poplatky individuálne.
Na Účastníka registrovaného vo viacerých súťažných číslach sa vzťahuje iba jeden poplatok, a to ten najvyšší.
Zľavy na štartovnom sa poskytujú nasledovne:

•
•
•

• 50% zo súťažného poplatku pre všetkých súťažiacich v kategórii Baby,
• 90% zo súťažného poplatku pre všetkých súťažiacich v kategórii Parents Cheer,
• 100% zo súťažného poplatku VIP akreditácie pre maximálne dvoch delegátov každého súťažiaceho klubu na danej
súťaži. (napr. štatutár, konateľ, partner klubu, ...).

2.5 ODSTÚPENIE OD SÚŤAŽE
Prihlásený́ klub, súťažnú skupinu alebo účastníka, ktorí sa nemôžu zúčastniť súťaže, je možné odhlásiť najneskôr dva týždne
pred konaním súťaže, vrátane. Odhlásenie je potrebné písomne oznámiť organizátorovi súťaže. Storno poplatok v tejto lehote je
vo výške 50%. Pri odhlásení po tomto termíne je storno poplatok vo výške 100%, a to nezávisle na tom, či už bola zálohová
faktúra na štartovné v momente odhlásenia vystavená/uhradená alebo nie.

3. SPÔSOBILOSŤ
3.1 PODMIENKY ÚČASTI
Spôsobilými na účasť na súťažiach SCÚ sú všetky kluby a jednotlivci, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
• Platné členstvo v SCÚ alebo status hosťa (podľa charakteru súťaže).
• Prihlásenie na súťaž podľa platných predpisov.
• Uhradené štartovné (faktúra vystavená Organizátorom súťaže).
Všetka komunikácia s SCÚ /Organizátorom súťaže/ ohľadom záležitostí týkajúcich sa konkrétnej súťaže prebieha výhradne cez
zodpovednú osobu, ktorú určí klub v prihláške na danú súťaž.
Súťažiaci je povinný kedykoľvek počas priebehu súťaže na požiadanie predložiť zástupcovi SCÚ /organizátorovi súťaže/
registračný preukaz SCÚ. V opačnom prípade nebude súťažiacemu umožnená účasť na súťažnom vystúpení a príslušná súťažná
skupina môže byť diskvalifikovaná.

3.2 KRÍŽENÝ ŠTART
Všeobecne platí́:

•
•

• V rámci jednej sezóny je možné krížiť účasť v jednotlivých diviziách Parents / Hobby / Cheerleading / Performance
Cheer
• V rámci jednej súťaže je povolené štartovať iba za jeden klub

•
•
•

• V rámci jedného klubu je povolené štartovať súčasne vo viacerých súťažných diviziách
• V rámci jednej súťažnej divízie je povolené štartovať iba v jednej súťažnej skupine
• Kríženie vekových skupín medzi Team Cheer, Small Cheer a Performance Cheer divíziami je povolené

Pre Cheerleading naviac platí́:

•
•
•

• V rámci Team Cheer divízií je zakázané štartovať súčasne vo viacerých leveloch a/alebo vekových skupinách
• V rámci Small Cheer divízií je zakázané štartovať súčasne vo viacerých leveloch a/alebo vekových skupinách
• Kríženie levelov a/alebo vekových skupín medzi Team Cheer a Small Cheer divíziami je povolené

Pre Performance Cheer naviac platí:

•
•

• je zakázané štartovať súčasne vo viacerých vekových skupinách
• je povolené štartovať súčasne vo všetkých tanečných štýloch

Pre Para Cheer naviac platí:

•

• je povolené štartovať v divízii Para Cheer a zároveň v iných divíziách aj za rôzne kluby

3.3 ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ
Za zdravotnú spôsobilosť súťažiacich zodpovedá klub a zodpovedná osoba uvedená v prihláške. SCÚ a ani organizátor súťaže
nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenie utrpené na súťaži, avšak zaisťujú prvú pomoc a zdravotnícky servis počas
súťaže. Každý klub zodpovedá za klubové, prípadne osobné poistenie svojich členov.

4. VEKOVÉ SKUPINY
4.1 ŠTANDARDNÉ VEKOVÉ SKUPINY
Cheerleadingové a Performance Cheer kategórie podliehajú tomuto vekovému rozdeleniu:

VEKOVÁ
SKUPINA
Baby
Tiny
Mini
Youth
Junior
Senior

VEK

ROK
NARODENIA

KATEGÓRIE

3 – 7 rokov

2015 – 2019

Team Cheer

x

x

5 – 8 rokov

2014 – 2017

Team Cheer

Small Cheer

Performance Cheer

7 – 13 rokov

2009 – 2015

Team Cheer

Small Cheer

Performance Cheer

9 – 13 rokov

2009 – 2013

Team Cheer

Small Cheer

x

11 – 16 rokov
12 – 16 rokov *
od 14 rokov *

2006 – 2011
2006 – 2010
2008 a starší

Team Cheer (do L4)
Team Cheer (L5)
Team Cheer (do L5)

Small Cheer
x
Small Cheer

Performance Cheer
x
Performance Cheer

od 15 rokov

2007 a starší

Team Cheer (L6)

x

x

* V prípade záujmu o nomináciu na ICU Europeans musia Súťažné skupiny na kvalifikačnej súťaži spĺňať vekové podmienky
pre ICU Europeans, ktoré sa môžu odlišovať od podmienok na kvalifikačnej súťaži SCÚ.

4.2 NEŠTANDARDNÉ VEKOVÉ SKUPINY
Neštandardné kategórie podliehajú tomuto vekovému rozdeleniu:

VEKOVÁ SKUPINA
Deti
Mládež
Dospelí
Special Olympics

VEK

ROK
NARODENIA

KATEGÓRIE

5 – 16 let

2006 – 2017

Team Hobby

od 11 let

2011 a starší

Team Hobby

od 18 let

2004 a starší

Team Parents

od 12 let

2010 a starší

Team Cheer/Performance Cheer

5. SÚŤAŽNÉ DIVÍZIE
5.1 DIVÍZIE V CHEERLEADINGU
Pre vekové skupiny Junior a Senior platí nasledujúce rozdelenie podľa pohlavia Súťažiacich.

•
•
•

• Team Cheer & Group Stunt: Súťažné skupiny môžu byť výhradne ženské (AllGirl) nebo zmiešané (Coed). Pre účasť
v Coed divízii musí byť v skupine aspoň jeden súťažiaci ženského a aspoň jeden mužského pohlavia.
• Partner Stunt: Súťažné skupiny sú štandardne zmiešané, ak nie je uvedené inak.
• Individual: Súťažiaci sú rozdelení na ženy (Girl) a mužov (Boy).

Cheerleadingové súťažné skupiny sa riadia Všeobecnými pravidlami SCÚ. Pravidlami bezpečnosti pre Cheerleading
a príslušnými Bodovacími hárkami. Ktoré divízie budú otvorené na súťaži, je určené v propozíciách danej súťaže. Aktuálne verzie
všetkých dokumentov sú k dispozícii na www.scu.sk
Štandardné divízie pre Cheerleading sú:

VEKOVÁ SKUPINA
Baby
Tiny
Mini
Youth

TEAM CHEER

Junior

LEVEL
Level 0 (Beginner)
Level 1 (Novice)
Level 1 (Novice)
Level 2 (Intermediate)
Level 3 (Median)
Level 2 (Intermediate)*
Level 3 (Median)
Level 4 (Advanced)
Level 5 (Elite)
Level 3 (Median)*
Level 4 (Advanced)

Senior

Level 5 (Elite)
Level 6 (Premier)

ROZDELENIE
AllGirl
Coed
AllGirl
Coed
AllGirl
Coed

* Až 7 atlétov na vekovú výnimku pre starších súťaziacich u Juniorov a mladších u Seniorov, najviac však do 50% súťažnej
skupiny. Výnimku udeľuje VV SCÚ na základe oficiálnej žiadosti Klubu.

VEKOVÁ SKUPINA

GROUP STUNT

Tiny
Mini
Youth

Level 1 (Novice)
Level 2 (Intermediate)
Level 3 (Median)

Junior

Level 5 (Elite)

Senior

Level 6 (Premier)

VEKOVÁ SKUPINA
PARTNER
STUNT

LEVEL

Junior
Senior

VEKOVÁ SKUPINA
Tiny

LEVEL
Level 5 (Elite)
Level 6 (Premier)

LEVEL
Level 1 (Novice)

ROZDELENIE
AllGirl
Coed
AllGirl
Coed

ROZDELENIE
Coed
Coed

ROZDELENIE
-

INDIVIDUALS

Mini
Youth

Level 2 (Intermediate)
Level 3 (Median)

Junior

Level 5 (Elite)

Senior

Level 6 (Premier)

Girl
Boy
Girl
Boy

5.2 DIVÍZIE V PERFORMANCE CHEER
Kategórie Team Performance a Performance Doubles nerozlišujú divízie na základe pohlavia Súťažiacich, teda Súťažné skupiny
môžu byť zložené z mužov a /alebo zo žien. Performance Individuals je rozdelené na mužov a ženy, súťažné oblečenie a rekvizity
bez obmedzenia.
Performance Súťažné skupiny sa riadia Všeobecnými pravidlami súťaží SCÚ, Pravidlami bezpečnosti pre Performance Cheer
a príslušnými Bodovacími hárkami. Ktoré divízie budú otvorené na súťaži, je určené v propozíciách danej súťaže.
Štandardné divizie pre Performance Cheer sú:

ŠTÝL

VEKOVÁ SKUPINA
Tiny
Mini

TEAM
PERFORMANCE

Junior

Senior

Freestyle Pom
Freestyle Pom
Freestyle Pom
Hip Hop
Jazz
Kick
Freestyle Pom
Hip Hop
Jazz
Kick

PERFORMANCE
DOUBLES

Junior

Senior

VEKOVÁ SKUPINA

INDIVIDUAL

Tiny
Mini
Youth
Junior
Senior

-

ŠTÝL

VEKOVÁ SKUPINA
Tiny
Mini

ROZDELENIE

Freestyle Pom
Freestyle Pom
Freestyle Pom
Hip Hop
Jazz
Freestyle Pom
Hip Hop
Jazz

ŠTÝL
Freestyle
Freestyle
Freestyle
Freestyle
Freestyle

ROZDELENIE
-

ROZDELENIE
Girl / Boy
Girl / Boy
Girl / Boy
Girl / Boy
Girl / Boy

5.3 DIVÍZIE V NEŠTANDARDNÝCH KATEGÓRIÁCH
Kategória Team Hobby je určená iba pre nové členské kluby SCÚ a pre súťažné skupiny skôr zaregistrovaných členských klubov
SCÚ, ktoré sú však tvorené výhradne novo registrovanými športovcami, ktorí sa predtým nezúčastnili súťaží v rámci SCÚ danej
divízii. Tieto súťažné skupiny môžu byť tvorené mužmi a / alebo ženami.
Hobby súťaže sa riadia Všeobecnými pravidlami súťaží SCÚ, Pravidlami bezpečnosti pre Performance Cheer a príslušnými
Bodovacími hárkami. Ktoré divízie budú otvorené na súťaži, je určené v propozíciách danej súťaže. Aktuálne verzie všetkých
dokumentov sú k dispozícii na www.scu.sk

Divízie pre Hobby sú:

TEAM HOBBY

VEKOVÁ SKUPINA

PRAVIDLÁ

ROZDELENIE

Deti
Mládež

Hobby
Hobby

-

Kategória Team Parents je určená pre rodičov a dospelých rodinných prislušníkov registrovaných členov SCÚ, ktorí zároveň
aktívne nesúťažia za iný seniorský tím. Súťažné skupiny môžu byť zložené z mužov a/alebo zo žien.
Parents Soutěžní skupiny sa riadia Všeobecnými pravidlami súťaží SCÚ, Pravidlami bezpečnosti pre Performance Cheer
a príslušnými Bodovacími hárkami. Ktoré divízie budú otvorené na súťaži, je určené v propozíciách danej súťaže. Aktuálne verzie
všetkých dokumentov sú k dispozícii na www.scu.sk
Divízia pre Parents je:

VEKOVÁ SKUPINA
TEAM PARENTS

Dospelí

PRAVIDLÁ
Parents

ROZDELENIE
-

5.4 PARACHEER – SPECIAL OLYMPICS
ParaCheer je pomerne nová divízia športu Cheerleading. Po prvý krát bola súčasťou ICU majstrovstiev sveta v Cheerleadingu
v roku 2017.

ParaCheer je športom pre zmiešané tímy, v ktorých spolu vytvárajú súťažnú zostavu športovci určitým spôsobom zdravotne
znevýhodnení spolu so zdravými, prípadne len znevýhodnení športovci. Minimálne 25% členov tímu musí byť zo zdravotne
znevýhodneného prostredia.

Zostava v ParaTeam Cheer obsahuje skoro všetky prvky podľa pravidiel (pokrik, skoky, tanec, stunty, akrobacia,..), avšak
basket tossy a tzv.sponge tossy nie sú povolené. Zostavy v Para Performance Cheer sa riadia bežnými pravidlami
Performance Cheer.

Pravidlá a hodnotenie ParaCheer berú do úvahy adaptáciu techniky pre para športovcov, aby mohli tento šport bezpečne
praktizovať.

6. SÚŤAŽNÉ VYSTÚPENIA
6.1 SÚŤAŽNÁ PLOCHA
Odporúčaná súťažná plocha pre kategórie Cheerleading, Hobby a Parents:

•
•

• povrch gymnastický koberec alebo tatami
• odporúčaný rozmer 14 x 14 m, minimálne 12 x 12m

Odporúčaná súťažná plocha pre kategórie Performance Cheer:

•
•

• povrch baletizol alebo drevená/liata športová podlaha
• odporúčaný rozmer 12 x 12 m, minimálne 10 x 10m

Uvedené rozmery a povrchy môžu byť ďalej špecifikované v Propozíciách danej súťaže podľa charakteru akcie a dispozícií
priestoru. Prešľapy von zo súťažnej plochy nie sú penalizované, ak však nie sú súčasťou predvádzanej akrobacie (viď Pravidlá
bezpečnosti SCÚ).

6.2 HUDOBNÝ PODKLAD
Hudobné podklady k jednotlivým súťažným vystúpeniam vo formáte waw alebo MP3 na USB nosiči je potrebné dodať hudobnej
réžii najneskôr dve súťažné vystúpenia vopred a zabezpečiť zodpovednú osobu z klubu, ktorá dá pokyn na spustenie a ukončenie
prehrávania zvukového záznamu.
Je odporúčané mať k dispozícii záložný zdroj hudobného doprovodu
Súťažná hudba musí zodpovedať všeobecným mravným princípom. Akékoľvek neslušné, vulgárne, či rasistické texty môžu mať
za následok diskvalifikáciu daného súťažného vystúpenia.
Použitie nahratých slov či hlasov, ktoré by napomohli Súťažnej skupine zvýšiť hlasitosť pokriku je zakázané.

6.3 DĹŽKA SÚŤAŽNEJ ZOSTAVY
Ak nie je v propozíciách uvedené inak, musia súťažné zostavy spĺňať tieto časové limity:

KATEGÓRIE
Team Cheer
&
Team Hobby
&
Team Parents
Group Stunt
&
Partner Stunt
INDIVIDUAL
TEAM
PERFORMANCE
PERFORMANCE
DOUBLES/
INDIVIDUALS

ČASŤ
ZOSTAVY

ČASOVÝ LIMIT

Pokrik
Medzičas

min 0:30
max 0:20

(najmenej 30sekúnd na začiatku alebo uprostred zostavy)
(najviac 20 sekúnd medzi pokrikom a hudobnou časťou)

Hudobná časť

max 2:15

(najviac 2 minúty a 15 sekúnd)

Hudobná časť

max 1:00

(najviac 1 minúta)

Pokrik
Medzičas
Hudobná časť

min 0:30
max 0:20
max 1:00

(najmenej 30sekúnd na začiatku alebo uprostred zostavy)
(najviac 20 sekúnd medzi pokrikom a hudobnou časťou)
(najviac 1 minúta)

Hudobná časť

max 2:15

(najviac 2 minúty a 15 sekúnd)

Hudobná časť

max 1:30

(najviac 1 minúta a 30sekúnd)

6.4 ZAČIATOK A UKONČENIE SÚŤAŽNEJ ZOSTAVY
Prípravný čas pred aj po vystúpení je spolu 30 sekúnd.
Súťažné vystúpenie musí začať aj skončit na súťažnej ploche a po celú dobu musí spĺňať Pravidlá bezpečnosti SCÚ.
Časomiera sa spustí s prvým zvukom hudby, prvým slovom pokriku alebo prvým pohybom a skončí s posledným zvukom hudby,
posledným slovom pokriku alebo v okamihu, kedy budú súťažiaci v kľudnej nehybnej pozícii. Prvky predvedené po uplynutí
časového limitu nebudú hodnotené.
Prekročenie časového limitu je penalizované podľa pravidiel. To sa nevzťahuje na záverečné zostupy zo stuntov alebo pyramíd.

6.5 PRERUŠENIE SÚTAŽNEJ ZOSTAVY
Ak je zostava prerušená z dôvodu zranenia, zlyhania technického vybavenia na strane organizátora alebo iných
nepredvídateľných okolností, ktoré súťažiaca skupina nemohla ovplyvniť, je možné príslušné vystúpenie zopakovať v plnom
rozsahu.

Ak je zostava prerušená z dôvodu zlyhania vlastného súťažného vybavenia súťažiacej skupiny, musí táto vo vystúpení pokračovať
alebo zo súťaže odstúpiť. O možnom opakovaní súťažného vystúpenia rozhoduje organizátor.
V prípade využitia opravného pokusu bude zostava predvedená v plnom rozsahu, avšak hodnotená bude len od okamihu kedy
došlo k prerušeniu v prvom pokuse. Ak nepredvedie skupina druhý pokus celý, dostane za svoj výkon nižšie z oboch hodnotení.
Zranený súťažiaci môže so súťažnou skupinou znovu vystúpiť za podmienky, že s tým súhlasí jeho zákonný zástupca (v prípade
súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov, a ak je na súťaži prítomný), zdravotník a/alebo príslušný tréner.

6.6 OBLEČENIE, OBUV, DOPLNKY
Súťažné oblečenie v Cheerleadingu musí spĺňať estetické kritériá a kritéria slušnosti, pokrývať všetky časti trupu atléta.
Typickým doplnkom je mašľa vo vlasoch. Oblečenie nesmie prekážať pri pohybe a súťažných prvkoch atlétov. Obuv bielej alebo
čiernej farby musí mať pevnú podrážku. Obuv v divízii Performance Cheer môže byť s mäkkou podrážkou, prípadne pokrývať
chodidlo len čiastočne.
Šperky, vrátane hodiniek a visiacich náušníc a piercingových ozdôb nie sú povolené a nesmú byť ani prelepené. Kamienkové
ozdoby sú povolené len ako pevná súčasť súťažného kostýmu, prilepené na pokožke atléta nie sú povolené.
Zástavy, pomy, trúby a nápisy sú povolené len v rámci cheer časti zostáv. Inak musia byť umiestnené tak, aby nedošlo
k prípadnému zraneniu atlétov pri priblížení sa k rekvizitám.
Pomôcky na výpomoc pri zvýšení stuntov a tossov nie sú povolené. Povolené sú jedine pomôcky umožňujúce športový výkon
atlétom so zdravotným znevýhodnením.
V divízii Performance Cheer Individuals Acro Dance je možné použitie malých rekvizít ( atlét je schopný držať v jednej ruke ),
ktoré nepoškodia súťažný povrch a ich použitie neovplyvní zasadne časový priebeh súťaže. Atlét môže súťažne vystúpenie
odprezentovať aj bez obuvi. Oblečenie a doplnky oblečenia podliehajú všeobecným pravidlám cheerleadingu.

7. HODNOTENIE
7.1 POROTA
Organizátor súťaže zaistí najmenej troch vhodných odborných porotcov. Odborným porotcom s rozumie osoba, ktorá aktívne či
pasívne pôsobila alebo stále pôsobí v akejkoľvek oblasti športovej činnosti, najlepšie však v oblasti cheerleadingu, alebo v tanci.
Avšak aspoň jeden porotca však musí mať oficiálnu certifikáciu SCÚ, ČACH a alebo ICU. Odporúča sa tiež mať k dispozícii
aspoň jedného technického porotcu s kvalifikáciou „safety“.
Porotcovia nesmú s účastníkmi súťaže pred slávnostným vyhlásením výsledkov konzultovať priebeh súťaže, výsledky a ani
akékoľvek iné záležitosti týkajúce sa hodnotenia.

7.2 HODNOTENIE
Porota ohodnotí súťažné vystúpenia udelením bodov podľa jednotlivých bodovacích listov. Body od jednotlivých rozhodcov sa
spočítajú a súčet určuje celkové skóre. V prípade päť a viacčlenného panelu porotcov sa najvyššie a najnižšie hodnotenie neberie
do úvahy. Z celkového skóre sa odpočítavajú prípadné penalizácie podľa zrážkových listov.
Víťazom divízie sa stane súťažná skupina s najvyšším výsledným bodovým ohodnotením.
V prípade remízy na prvých troch miestach sa spočítajú všetky udelené body pred zoškrtaním. Ak je panel porotcov trojčlenný,
rozhodne o umiestnení lepší priemer výsledného poradia daných súťažných skupín u jednotlivých porotcov.
Ak nedôjde k rozhodnutiu, poradie určí porota vzájomnou dohodou a hlasovaním.
Účasťou na danej súťaži sa zároveň každý klub zaväzuje akceptovať že rozhodnutie poroty je konečné a nie je možné následne
proti nemu namietať. Platí to pre pridelené body a tiež pre prípadné penalizácie

7.3 BODOVACIE LISTY

Jednotlivé divízie budú hodnotené podľa Bodovacích listov SCÚ.
Vedenie každého zúčastneného klubu má nárok na kópie bodovacích listín všetkých svojich súťažných vystúpení. Po skončení
súťaže sú zasielané elektronicky vedúcemu klubu
KRITÉRIÁ HODNOTENIA CHEER:

HODNOTENÉ KRITÉRIUM
Team Cheer
Všetky vekové
kategórie
ÚROVNE L0-L1

Pokrik
Stunty
Pyramídy
Akrobacia, skoky
Plynulosť zostavy, prechody
Celkový dojem, showmanship, tanec*
SPOLU

HODNOTENÉ KRITÉRIUM
Team Cheer
MINI L2

Pokrik
Stunty, tossy*
Pyramídy
Akrobacia, skoky*
Plynulosť zostavy, prechody
Celkový dojem, showmanship, tanec*
SPOLU

HODNOTENÉ KRITÉRIUM
Team Cheer
(YOUTH L2-L3)
(JUNIOR ALLGIRL L2L5)
(SENIOR ALLGIRL L3L6)

Pokrik
Stunty,
Pyramídy
Tossy
Akrobacia, skoky*
Plynulosť zostavy, prechody
Celkový dojem, showmanship, tanec*
SPOLU

HODNOTENÉ KRITÉRIUM
Team Cheer
(JUNIOR COED L2-L5)
(SENIOR COED L3-L6)

Pokrik
Stunty,
Pyramídy
Tossy
Akrobacia
Plynulosť zostavy, prechody
Celkový dojem, showmanship, tanec*
SPOLU

BODY
MAX.
10
25
25
10
5
10
85

BODY
MAX.
10
25
25
10
5
10
85

BODY
MAX.
10
25
25
15
10
5
10
100

BODY
MAX.
10
25
25
15
10
5
10
100

* Tieto prvky nie sú povinné a ich nezaradenie do súťažnej zostavy nemá vplyv na bodové ohodnotenie. Ak však zaradené sú, budú hodnotené
v rámci príslušného kritéria.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA SMALL CHEER:

HODNOTENÉ KRITÉRIUM

Group Stunt
&
Partner Stunt

Stunty a výhody

Celkový dojem

Prevedenie
Obtiažnosť
Forma a vzhľad

30
25
20

Prechody

15

Showmanship

SPOLU

10
100

HODNOTENÉ KRITÉRIUM
Pokrik
Akrobacia

INDIVIDUAL

BODY
MAX.

Skoky

Celkový dojem

BODY
MAX.

Prevedenie
Obtiažnosť
Prevedenie
Obtiažnosť
Rozmanitosť

20
20
10
10
5
15

Choreografia

10

Showmanship
SPOLU

10
100

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PERFORMANCE CHEER:

HODNOTENÉ KRITÉRIUM

Technika

TEAM
PERFORMANCE
(HIP HOP)

Skupinové
prevedenie

Choreografia

Prevedenie street stylu /groove,
autenticita/
Technika pohybu
Prevedenie technických prvkov
Synchronizácia / Súhra s hudbou
Jednotnosť a jasnosť pohybu
Rozmiestnenie, prechody
Hudobnosť
Skladba zostavy / Vizuálne efekty
Zložitosť a obtiažnosť pohybu

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Celkový dojem, komunikácia s publikom, vhodnosť

10

SPOLU

100

HODNOTENÉ KRITÉRIUM
TEAM
PERFORMANCE
(JAZZ)
(KICK)

BODY
MAX.

Technika

Skupinové
prevedenie
Choreografia

Prevedenie štýlu /plynulosť,
rozsah, prítomnosť/
Technika pohybu
Prevedenie technických prvkov
Synchronizácia / Súhra s hudbou
Jednotnosť a jasnosť pohybu
Rozmiestnenie, prechody
Hudobnosť

BODY
MAX.
10
10
10
10
10
10
10

Skladba zostavy / Vizuálne efekty
Zložitosť a obtiažnosť pohybu
Celkový dojem, komunikácia s publikom, vhodnosť

10

SPOLU

100

HODNOTENÉ KRITÉRIUM
Prevedenie štýlu kategórie
Celkový pohyb, rozsah, kontrola
Technické prvky daného štýlu
Kvalita pohybu, intenzita,
prítomnosť

Technika

PERFORMANCE
DOUBLES
(VŠETKY ŠTÝLY)

Párové prevedenie, synchronizácia

Choreografia

Hudobnosť
Skladba zostavy
Zložitosť a obtiažnosť pohybu
Obtiažnosť technických prvkov a
partnerská práca

BODY
MAX.
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Celkový dojem, komunikácia s publikom, vhodnosť

10

SPOLU

100

HODNOTENÉ KRITÉRIUM
Akrobacia
Celkový pohyb, rozsah, kontrola
Technika prvkov, istota
Kvalita pohybu, intenzita,
prítomnosť

Technika

PERFORMANCE
INDIVIDUALS
(VŠETKY ŠTÝLY)

10
10

Súlad – hudba, prvky, oblečenie, využitie rekvizity

Choreografia

Hudobnosť
Skladba zostavy
Zložitosť a obtiažnosť pohybu
Obtiažnosť technických prvkov

BODY
MAX.
20
10
10
10
10
10
10
10
10

Celkový dojem, komunikácia s publikom, vhodnosť

10

SPOLU

100

Zostavy Neštandardných kategórií sú hodnotené podľa týchto kritérií:

TEAM HOBBY
(Všetky vekové

kategórie
&
TEAM PARENTS

HODNOTENÉ KRITÉRIUM
Pokrik
Cheer prvky
Plynulosť zostavy, prechody
Celkový dojem, showmanship, tanec*
SPOLU

BODY
MAX.
10
40
10
40
100

* Tieto prvky nie sú povinné a ich vynechanie nemá vplyv na bodové hodnotenie, ak však budú v zostave zaradené, budú hodnotené v rámci tohto
kritéria.

7.4 PENALIZÁCIA
Za každého jedného hodnotiaceho porotcu budú z celkového skóre odpočítané body za tieto priestupky nasledovne:

•

• Jeden bod (krát počet hodnotiacich porotcov):
- Za prekročenie časového limitu súťažného vystúpenia v rozsahu 5 až 10 sekúnd

•

• Tri body (krát počet hodnotiacich porotcov):
- Za prekročenie časového limitu sútažného vystúpenia o 11 a viac sekúnd

•
•

• Päť bodov (krát počet hodnotiacich porotcov):
Za každý zakázaný prvok, procedúru alebo iný priestupok voči Pravidlám bezpečnosti SCÚ
Súčasne viacnásobné porušenie konkrétneho pravidla ( vrátane tzv.kánonov) bude považované za jediné porušenie
tohto pravidla pravidla
-Za nedodržanie minimálného či maximálneho povoleného počtu Súťažiacich na súťažnej ploche
Každá chýbajúca alebo nadbytočná osoba pod či nad povolený limit znamená jedno porušenie tohto pravidla.
Výnimka: externí spotteri
Za dodržanie Všeobecných pravidiel a Pravidiel bezpečnosti v každej skupine zodpovedá tréner.

8. VYHLÁSENIE
8.1 OCENENIE
Prvé až tretie miesto vo všetkých otvorených divíziách bude ocenené medailami. Diplomy budú odovzdané všetkým súťažiacim
skupinám a slávnostne odovzdávané prvým trom umiestneným. Vyhlásenie výsledkov prebehne v priebehu a / alebo na konci
súťažného dňa. Všetko podľa súťažného harmonogramu.
Exhibičné vystúpenia vekovej skupiny Baby budú vyhlásené a ocenené okamžite po predvedení súťažného vystúpenia bez
uvedenia poradia. Všetci súťažiaci v tejto kategórii dostanú účastnícku madailu.

8.2 TITUL 'MAJSTER SR'
Titul Majster SR môže byť udelený iba na týchto súťažiach

•
•

• Majstrovstvá SR v Športovomm cheerleadingu 2022
• Majstrovstvá SR Malých divízií 2022

Titul Majster SR a všetky jeho mutácie môže používať iba víťaz najvyššieho a obsadeného levelu v danej vekovej skupine, teda
víťazi majstrovskej divízie, a to iba v spojení s presným názvom divízie a rokom, v ktorom bol titul získaný.
Majstrovské divízie v kategórii Team Cheer sú:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Team Cheer Tiny Level 1 (Novice)
Team Cheer Mini Level 2 (Intermediate)
Team Cheer Youth Level 3 (Median)
Team Cheer Junior AllGirl Level 5 (Elite)
Team Cheer Junior Coed Level 5 (Elite)
Team Cheer Senior AllGirl Level 6 (Premier)
Team Cheer Senior Coed Level 6 (Premier)

Majstrovské divízie v kategórii Group Stunt sú:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Group Stunt Tiny Level 1 (Novice)
Group Stunt Mini Level 2 (Intermediate)
Group Stunt Youth Level 3 (Median)
Group Stunt Junior AllGirl Level 5 (Elite)
Group Stunt Junior Coed Level 5 (Elite)
Group Stunt Senior AllGirl Level 6 (Premier)
Group Stunt Senior Coed Level 6 (Premier)

Majstrovské divízie v kategórii Partner Stunt sú:

•
•

• Partner Stunt Junior Coed Level 5 (Elite)
• Partner Stunt Senior Coed Level 6 (Premier)

Majstrovské divízie v kategórii Cheer Individuals sú:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Individual Tiny Level 1 (Novice)
Individual Mini Level 2 (Intermediate)
Individual Youth Level 3 (Median)
Individual Junior Girl Level 5 (Elite)
Individual Junior Boy Level 5 (Elite)
Individual Senior Girl Level 6 (Premier)
Individual Senior Boy Level 6 (Premier)

Majstrovské divízie v kategórii Team Performance sú:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Team Freestyle Pom Tiny
Team Freestyle Pom Mini
Team Freestyle Pom Junior
Team Hip Hop Junior
Team Jazz Junior
Team Freestyle Pom Senior
Team Hip Hop Senior
Team Jazz Senior

Majstrovské divízie v kategórii Performance Doubles sú:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Doubles Freestyle Pom Tiny
Doubles Freestyle Pom Mini
Doubles Freestyle Pom Junior
Doubles Hip Hop Junior
Doubles Jazz Junior
Doubles Freestyle Pom Senior
Doubles Hip Hop Senior
Doubles Jazz Senior

Majstrovské divízie v kategórii Performance Individuals sú:

•
•
•
•

•
•
•
•

Performance Acro Dance Tiny
Performance Acro Dance Mini
Performance Acro Dance Junior
Performance Acro Dance Senior

9. KVALIFIKÁCIA NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY***
9.1 PODMIENKY KVALIFIKÁCIE
Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v roku 2022 a 2023, tj. ICU European Cheerleading Championship 2022 (ďalej len „ICU
Europeans“) je možná zo súťaže Majstrovstvá SR Cheer & Dance Open 2022 a/alebo 2023, a to iba v diviziách, ktoré budú
otvorené súčasne na tejto kvalifikačnej súťaži, tak aj na ICU Europeans.
Štruktúru národnej športovej reprezentáce, tj. účasť národného reprezentačného tímu a počet vyslaných súťažiacich klubových
skupín stanoví Prezídium SCÚ. Nomináciu na ICU Europeans odporúča Prezídiu odborná porota na základe umiestnenia,
celkového bodového ohodnoenia (po odpočítaní penalizácii ) a úrovne reprezentačnej schopnosti výkonu predvedeného na
kvalifikačnej súťaži.
Z postupovej divízie môžu byť nominované vždy maximálne dva najlepšie umiestnené tímy (v kategóriách Team Cheer a Team
Performance) a maximálne jedna nejlepšie umiestnená dvojica (v kategórii Performance Doubles). V prípade, že niektorá z
nominovaných skupín účasť na ICU Europeans v danom termíne nepotvrdí či odmietne, je možné nomináciu postúpiť až na tretiu
umiestnenú skupinu z postupovej divízie, ak je porotou označená ako reprezentácie schopná.
V prípade zájmu o nomináciu v tímových diviziách je nutné absolvovať kvalifikačnú súťaž s takým počtom súťažiacich, ktorý
zodpovedá aktuálnym pravidlám pre ICU Europeans, tzn.minimálne 16 (reps. 18 pre Team Jazz) a max. 24 súťažiacimi.
Personálne obsadenie Súťažnej skupiny, ktorá sa ICU Europeans zúčastní musí po matematickom zaokrúhlení zostať minimálne
z 80% zhodné s obsadením Souťažnej skupiny z kvalifikačnej súťaže.
Bližšie informácie k ICU Europeans budú postupne zverejňované na stránkach European Cheer Union (www.cheerunion.eu).
*** kvalifikácia na ICU Europeans 2022 je podmienená prijatím SCÚ do medzinárodných štruktúr a kvalitatívnou úrovňou súťažných vystúpení na prípadnej
kvalifikačnej súťaži v I.polroku 2022

9.2 NOMINÁCIE V CHEERLEADINGU ***
V kategórii Team Cheer sa SR v roku 2022 nominuje na ICU Europeans v týchto diviziách:

•
•

• Junior (AllGirl / Coed) - Level 5 (Elite)*
• Senior (AllGirl / Coed) - Level 6 (Premier)
* V súlade s platnými kritériami ECU, podľa ktorých môže SR v roku 2022 zvoliť svoju reprezentačnú úroveň pre Team
Cheer Junior divízie, budú v tomto roku juniorské nominácie udeľované podľa nasledujúceho kľúča:

Obsadenie L5 divizíe na kvalifikačnej súťaži aspoň jednou skupinou, ktorú porota označí ako reprezentácie schopnou v L5:
Reprezentácia všetkých juniorských tímov v Leveli 5
V prípade nominácie jedinej L5 skupiny postupuje druhá nominácia v divízii na víťaza L4 ( ak bude porotou odporučená k
reprezentácii v L5)
V prípade obsadenia L5 iba v jednej z dvoch divízií (AllGirl vs. Coed) postupujú obe nominácie v druhej divízii na L4 (ak budú
porotou odporučené k reprezentácii v L5)
Obsadenie L5 divizie na kvalifikačnej súťaži aspoň jednou skupinou, ktorú porota neoznačí ako reprezentácie schopnou v L5
Reprezentácia všetkých juniorských tímov v Leveli 4
Nominácia originálne L5 skupiny do L4 (ak bude porotou odporučená k reprezentácii v L4)
Postup ďalších nomináciií víťazným tímom z L4 (ak budú porotou odporučené k reprezentácii v L4)
Neobsadenie L5 divízií na kvalifikačnej súťaži:
Reprezentácia všetkých juniorských tímov v Leveli 4
Postup oboch nominačných pozícii na tímy súťažiace v L4 (ak budú porotou odporučené k reprezentácii v L4)

9.3 NOMINÁCIA V PERFORMANCE CHEER ***
V kategórii Team Performance sa SR v roku 2022 nominuje na ICU Europeans v týchto divíziách:

•
•

• Junior - Freestyle Pom / Hip Hop / Jazz
• Senior - Freestyle Pom * / Hip Hop / Jazz

* V divízii Senior Freestyle Pom pripadne jedno postupové miesto národnému reprezentačnému tímu. Druhá postupová
priečka pripadne víťazovi kvalifikačnej súťaže.
V kategórii Performance Doubles sa SR v roku 2022 nominuje na ICU Europeans v týchto divíziách:

•
•

• Junior - Freestyle Pom / Hip Hop
• Senior - Freestyle Pom / Hip Hop

*** všetky nominácie podliehajú schváleniu medzinárodnými štruktúrami po prijatí SCÚ za platného člena ECÚ.

10. ŠPORTOVÉ CHOVANIE
10.1 DOPING
Každý súťažiaci, ktorý sa aktívne zúčastňuje súťaží SCÚ je povinný riadiť sa Smernicou na kontrolu a postih dopingu v športe.
Aktuálny zoznam zakázaných látok na daný rok a formulár na terapeutickú výnimku sú k dispozícii na www.antidoping.sk.
Terapeutickú výnimku je potrebné predložiť najneskôr pri registrácii v deň konania súťaže.

10.2 FAIR PLAY
Odoslaním súťažnej prihlášky súhlasia všetci účastníci s tým, že budú v priebehu súťaže dodržiavať zásady fair play, a to počas
súťažného vystúpenia, tak aj mimo neho.
Závažné prípady nešportového chovania môžu byť dôvodom diskvalifikácie príslušnej súťažnej skupiny. Za vhodné chovanie
Účastníkov súťaže (vrátane nesúťažiacich členov doprovodu ) zodpovedá Zodpovedná osoba každého Klubu.

10.3 SANKCIE
Klub bude pokutovaný za:

•
•
•

• poškodenie súťažného priestoru/ znečistenie súťažnej plochy (čiastku stanoví majiteľ či prenajímateľ danej veci)
• násilnosť voči súperovi (50 €)
• falšovanie osobných údajov či údajov na registračnej karte (50 € + diskvalifikácia danej súťažnej skupiny).

Sankcie za nedodržanie organizačných pokynov a ďalšie, podľa rozsahu priestupku určí SCÚ, príp. Organizátor danej súťaže.

10.4 DISKVALIFIKÁCIA
Každý Klub či daná Súťažná skupina, ktorá nedodrží podmienky a postupy týchto pravidiel, bude diskvalifikovaná a automaticky
stráca nárok na akékoľvek umiestnenie, ocenenie alebo nomináciu
Diskvalifikácia môže byť udelená za:

•
•
•
•
•
•
•

• vulgárne, rasistické či vyzývavé (tzn. mravnému chovaniu a cheerleadingu neprípustné) oblečenie, pohyby alebo
hudbu
• nešportovné chovánie, vulgárnosť alebo násilie voči súperovi či porote
• falšovanie osobných údajov či údajov na registračnej karte
• podplácania a ovplyvňovania poroty
• doping
• akékoľvek porušenie pravidiel pre kríženie súťažiacich
• Ďalšie priestupky podľa určenia SCÚ a/alebo Organizátora súťaže

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1 OTÁZKY
Všetky otázky ohľadom pravidiel, súťažných choreografií či administratívnych procesov je možné posielať orginizátorovi súťaže
najneskôr dva týždne pred jej konaním prostredníctvom zodpovednej osoby klubu pre danú súťaž. Neskoršie poslané otázky
nemusia byť vybavené včas.

11.2 PUBLICITA
Odeslaním súťažnej prihlášky súhlasí prihlásený Klub i jednotliví účastníci so spracovaním audiovizuálnych záznamov z danej
súťaže a s ich využitím za účelom propagácie tejto súťaže, vrátane jej ďalších ročníkov a/alebo prípadnej propagácie
cheerleadingu ako športového odvetvia.

11.3 SŤAŽNOSTI
Všetky sťažnosti týkajúce se organizácie a administratívy musia byť doručené písomne Organizátorovi súťaže, a to do jedného
týždňa (tzn. do 7 kalendárnych dní) od konania súťaže. Sťažovateľovi bude za každú sťažnosť účtovaný manipulačný poplatok
vo výške 20€. V prípade posúdenia sťažnosti ako oprávnenej, bude poplatok vrátený.
Proti hodnoteniu odbornej poroty (hodnotiacej aj technickej) nie je možné podávať námietky, či sťažnosti.

11.4 MIMORIADNE UDALOSTI
V prípade nepriazne počasia či iných nepredvídateľných javov a skutočností si Organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž
prerušiť na potrebne dlhú dobu, prípadne súťaž presunúť do náhradných priestorov, predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť.

Slovenská Cheerleading Únia
Novozámocká 3212/22, 960 01 Zvolen, IČO: 54041368, Reg.č. VVS/1-900/90-62179
e-mail: sekretariat@scu.sk tel.: +421 905 624 804
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