XXI MISTRZOSTWA POLSKI
CHEERLEADERS PSCh
Chorzów 21.04 – 23.04.2018

ORGANIZATORZY:
Uczniowski Klub Tańca Sportowego Cheerleaders Atria Chorzów
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
Urząd Miasta Chorzów
Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders

REGULAMIN
Nazwa turnieju: XXI Mistrzostwa Polski Cheerleaders PSCh
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders,
Uczniowski Klub Tańca Sportowego Cheerleaders Atria Chorzów, Urząd Miasta Chorzów.
Data: 21.04-23.04.2018
Miejsce: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie,
ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów 41-500
1. Formalne zgłoszenie udziału w XXI Mistrzostwach Cheerleaders polega na równoczesnym
spełnieniu poniższych warunków:
• Dokładne wypełnienie karty zgłoszenia
• Dokonanie stosownych opłat startowych określonych w regulaminie XXI Mistrzostw
Polski Cheerleaders mogą uczestniczyć zawodnicy i trenerzy, którzy są aktualnymi członkami
Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders
z opłaconą składką członkowską za rok bieżący.

2. Turniej rozgrywany będzie w 3 dywizjach:

A) CHEER Dance:
* Freestyle Pom – zespoły i duety /junior młodszy, junior, senior/
* Cheer Hip Hop – zespoły i duety /junior młodszy, junior, senior/
* Cheer Jazz – zespoły i duety /junior młodszy, junior, senior/
B) POM Dance
* Pom Dance Elite - zespoły i duety /dzieci, junior młodszy, junior, senior, senior II/
* Pom Dance Premier - zespoły i duety /dzieci, junior młodszy, junior, senior, senior II/
C) CHEER
* Cheer all girl (junior młodszy L2, junior młodszy L3, junior L5, senior L5)
* Cheer coed (mieszany) (junior młodszy L2, junior młodszy L3, Junior L5, senior L5)
* Group stunt all girl (junior młodszy L3, Junior L5, senior L6)
* Group stunt coed (mieszany) (junior młodszy L3, Junior L5, senior L6)
* Partner stunt (Junior L5, senior L6)

KATEGORIE WIEKOWE I LICZEBNOŚĆ ZESPOŁÓW WG KONKURENCJI:

Pom Dance: zespoły/duety Pom Dance Elite i Pom Dance Premier
Grupa wiekowa

Wiek

Liczebność

Senior II

Powyżej 29

Duety - 2 zawodników czynnie wykonujących

Senior

14 – 29 lat

Junior

12 - 16 lat

Junior młodszy

7 - 13 lat

prezentowany układ taneczny, max 1 zawodnik
rezerwowy oraz max 2 trenerów/opiekunów.
Zespoły - od 6 do 25 zawodników czynnie
wykonujących prezentowany układ taneczny,
max 5 zawodników rezerwowych oraz 5

Dzieci

Do 8 lat

trenerów/opiekunów.

Cheer Dance: zespoły/duety Freestyle Pom, Cheer Jazz, Cheer Hip Hop
Grupa wiekowa

wiek

Liczebność

Senior

14 lat i starsi

Duety - 2 zawodników czynnie wykonujących
prezentowany układ taneczny, max 1 zawodnik

Junior

rezerwowy oraz max 2 trenerów/opiekunów.

12- 16 lat

Zespoły - od 6 do 25 zawodników czynnie
Junior młodszy

wykonujących prezentowany układ taneczny,

Do 13 lat

max 5 zawodników rezerwowych oraz 5
trenerów/opiekunów.

Cheer: Group Stunt All Girl, Group Stunt Coed, Cheer All Girl, Cheer Coed,
Partner Stunt
Grupa wiekowa

wiek

Liczebność

Senior

14 lat i starsi

a) cheer all girl i cheer coed – od 12 do 25
zawodników, max 5 zawodników
rezerwowych i max 5 renerów/opiekunów,

Junior

12 do 16 lat

b) group stunt all girl i group stunt coed – 4/5
zawodników, max 2 zawodnik rezerwowy i
max 2 trenerów/opiekunów,

Junior młodszy

do 13 lat

c) partner stunt - 2 zawodników, max 2
zawodnik rezerwowy i max 2
trenerów/opiekunów.

3. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Turniejowymi Polskiego Stowarzyszenia
Cheerleaders obowiązującymi od 01.01.2018, dostępnymi na stronie www.psch.pl .
4. Każdy podmiot zgłaszając organizatorowi listę startową z danymi personalnymi swoich członków
zobowiązany jest podać dane pełnoletniej osoby, która w trakcie turnieju będzie oficjalnym
przedstawicielem (kierownikiem) podmiotu. Kierownik podmiotu musi być członkiem PSCh.
4a. Każdy zespół uczestniczący w zawodach musi zapewnić opiekę w czasie trwania
turnieju dla wszystkich niepełnoletnich zawodników ( 1 osoba na 15 zawodników),
4b. Każdy zawodnik musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem oraz
kartę zawodniczą PSCh
4c. W trakcie rejestracji zawodnicy będą weryfikowani na podstawie karty zgłoszeniowej,
karty zawodniczej oraz dokumentu ze zdjęciem.
5. Zasady udziału w rywalizacji w różnych dywizjach :
5a. Zespół w dywizji cheer dance i pom dance może równocześnie uczestniczyć w rywalizacji
w dywizji cheer
5b. . Każdy zawodnik dywizji cheer dance i pom dance , w ramach tej samej dywizji, może
jednocześnie brać udział w rywalizacji sportowej zarówno w konkurencji zespołów, jak i
duetów w tej samej kategorii wiekowej.
5c. Każdy zawodnik dywizji cheer, w ramach tej samej dywizji, może jednocześnie brać udział
w rywalizacji sportowej zarówno w konkurencji zespołów, group stunt i partner stunt.
Możliwy jest start zawodniczki/a w różnych konkurencjach w tej dywizji, pod warunkiem, że
wiek startującej/ego odpowiada kategorii wiekowej danej grupy /np. 15 letnia zawodniczka
występuje w juniorach w zespole i w partner stunt w seniorach/
5d. Możliwy jest start zawodniczki/a w różnych kategoriach wiekowych w różnych
dywizjach /np. zawodnik może startować w junior młodszy pom dance i junior cheer/.
6. Rekwizyty:
Pom dance – pompony (min 50% czasu trwania prezentacji)
Cheer dance
- Freestyle Pom – pompony przez 100% czasu trwania prezentacji
- Cheer Jazz, Cheer Hip Hop – dopuszczalne jest stosowanie podręcznych przyborów (nie
zagrażających zdrowiu i życiu) uzupełniających choreografię. Mogą być one wyrzucane
podczas prezentacji choreograficznej.

Cheer
- Cheer All Girl i Cheer Mix dopuszczalne jest stosowanie następujących rekwizytów:
pompony, flagi, banery, tablice z hasłami, tuby, kawałki tkanin.
- w konkurencjach Group Stunt All Girl, Group Stunt Mix i Partner Stunt stosowanie
rekwizytów jest zabronione.
7. Czas trwania prezentacji tanecznej:
- zespoły Pom Dance, Cheer Dance – max 150 sek.
- duety Pom Dance, Cheer Dance - max 90 sek
- Cheer All Girls i Cheer Mix –
• Cheer i chant na początku bądź w środku układu min. 30 sek.
• Przejście od części cheer i chant do części muzycznej max 20 sek.
• Część muzyczna max 150 sek.
- Group Stunt All Girl i Group Stunt Mix, Partner Stunt – max 60 sek.
8. Specyfika poszczególnych dywizji i konkurencji zamieszczona w Przepisach Turniejowych PSCh
jednoznacznie charakteryzuje poszczególne elementy dozwolone w prezentacjach choreograficznej.
9. Rundy Turnieju
Wyróżnia się poniższe rundy turnieju:
a) runda eliminacyjna (official practise)
b) runda finałowa (finał)

10. Prezentacje taneczne zademonstrowane przez podmioty w eliminacjach,

w przypadku

zakwalifikowania się do finału, muszą być powtórzone.
11. Niedozwolone jest prezentowanie przez zespół tych samych układów choreograficznych dłużej niż
przez jeden sezon licząc od daty ostatnich Mistrzostw Kraju.
12. Noszenie przez zawodników jakiejkolwiek biżuterii podczas wykonywania prezentacji
choreograficznej jest surowo zabronione pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w turnieju.
13. Charakterystyka strojów dla danej dywizji/konkurencji dostępna jest w Przepisach Turniejowych
PSCh.
14. W przypadku nie stosowania się członków zespołu do przepisów PSCh Sędzia Główny Turnieju
ma obowiązek zdyskwalifikowania zespołu.

15. PRÓBA PARKIETU
Każdy zespół uczestniczący w Turnieju ma prawo przeprowadzenia próby parkietu
Próba parkietu przewidziana jest na 21.04.2018 od godz. 8.00 do 10.30 (godziny mogą ulec
zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów)
16. Godzinę przed rozpoczęciem Turnieju odbędzie się odprawa kierowników zespołów.
Kolejność startowa będzie odwrotna do kolejności zgłoszeń na Turniej.
17. W trakcie Mistrzostw działają:
• Komisja Sędziowska,
• Komisja Techniczna,
• Komisja Skrutacyjna,
• Biuro Organizacyjne Turnieju,
• Służby medyczne,
• Służby porządkowe.
18. W trakcie Turnieju mają zastosowanie obowiązujące od 01.01.2018r. „Przepisy Turniejowe”
oraz „Przepisy Sędziowskie” Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders dostępne na www.psch.pl
19. Niedozwolone jest rejestrowanie zawodów kamerami video. Układy prezentowane
podczas Turnieju są własnością choreografów oraz występujących zespołów i chronione są
ustawą i ochronie praw autorskich (Dz.U. Nr. 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994r).
20. Zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji
delegującej.
21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobach lub zgubione
na terenie hali.
22. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie czy Przepisach Turniejowych decyduje
Sędzia Główny Turnieju.
23. Każdy zespół zobowiązany jest dokonać opłaty startowej:
- opłata za start – 35 zł od uczestnika dla danej konkurencji.
• Jeżeli zawodnik uczestniczy jednocześnie w rywalizacji w dwóch konkurencjach zobowiązany
jest do uiszczenia opłaty za obie konkurencje.

• Jeżeli zawodnik uczestniczy w rywalizacji w dwóch dywizjach /cheer i cheer dance lub cheer i
pom dance/ zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej za wszystkie dywizje.

Muzykę przesyłamy do dnia 6.04.2018
na adres: cheerleadersatria@gmail.com
Opłaty należy dokonywać do dnia 01.04.2018r. na rachunek:

91 1090 2008 0000 0001 1318 2227
Z dopiskiem nazwy zespołu i ilości zawodników
24. Zgłoszenie uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Cheerleaders musi być dokonane na załączonym
druku /oddzielnie dla każdej dyscypliny i podmiotu/ z załączonym potwierdzeniem dokonania opłaty
startowej.
25. W przypadku rezygnacji ze startu w Turnieju lub niezakwalifikowania się do następnej rundy
opłata startowa nie podlega zwrotowi.
26. W/w zgłoszenie musi być przesłane do dnia 01.04.2018r. za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: cheerleadersatria@gmail.com z kopią maila do wiadomości: jarekpsch@o2.pl
27. Zgłoszenia dokonane po terminie mogą zostać przyjęte pod warunkiem wpłacenia podwójnej
opłaty startowej.
Wszystkich informacji udziela:
Renata Zalewska 606178777
Patrycja Zalewska 602197337
Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia e-mail, Organizator prześle na wskazany adres potwierdzenie
jego przyjęcia.

28. NAGRODY
Przewidziane nagrody: medale za miejsca I-III, puchary dla finalistów I-VI, dyplomy dla wszystkich
zespołów.

Program turnieju: Zostanie opublikowany po przyjęciu zgłoszeń

Organizatorzy MISTRZOSTW POLSKI CHEERLEADERS dołożą wszelkich
starań, aby to cheer wydarzenie było niezapomniana imprezą i oby pozytywne
wspomnienia zostały długo w pamięci wszystkich uczestników i kibiców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ I SPORTOWEJ
RYWALIZACJI

XXI MISTRZOSTWA POLSKI CHEERLEADERS PSCh
CHORZÓW 2018

KARTA ZGŁOSZENIOWA
CZŁONEK WSPIERAJĄCY: ……………………………………………………………………………………..
NAZWA ZESPOŁU: …………………………………………………………………………...............................
DYWIZJA: ....................................................................……………………………………………………….....
KONKURENCJA: ...........................................................................................................................................
KATEGORIA WIEKOWA: …………………………………………………………………..............................
TRENER: .......................................................................................................................................................
ADRES KORESPONDENCYJNY: .............................................................................................................
TELEFON: ..............................................................

E-MAIL: .......................................................

ZAWODNICY:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Uwagi*

ZAWODNICY REZERWOWI:

1
2
3
4
5

Jako trener:
- oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującymi Przepisami Turniejowymi
Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders,
- oświadczam, że posiadam zgody rodziców wszystkich zgłoszonych
zawodniczek/zawodników na udział w zawodach,
- oświadczam, na podstawie indywidualnych badań lekarskich (ważnych książeczek
zdrowia) lub oświadczeń rodziców (opiekunów), że stan zdrowia wszystkich
zgłoszonych zawodniczek/zawodników pozwala im na udział w zawodach,
- wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego zespołu z zawodów na stronie oraz fan
page'u Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders oraz na stronach organizatora
Mistrzostw Polski

/data/

/pieczęć członka wspierającego/

/podpis trenera/

* W "Uwagi" należy wpisać pomoce medyczne np. : okulary sportowe, stabilizatory, opaski uciskowe, aparaty słuchowe itp.
Okulary sportowe - muszą posiadać plastikowe szkła korekcyjne, solidną oprawę oraz opaskę podtrzymującą. W przypadku nie
zastosowania się do powyższego Sędzia Główny zawodów może nie dopuścić zawodnika do startu.
Stabilizator, opaska uciskowa, inne - niedozwolone jest stosowanie podczas zawodów stabilizatorów, opasek i innych pomocy
medycznych posiadających elementy z materiałów twardych np. metalu. Stosowane pomoce medyczne muszą być elastyczne i
nie zagrażać bezpieczeństwu zawodników.

