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WSPÓŁORGANIZATORZY: 
 

Kielecki Teatr Tańca 

Urząd Miasta Kielce 

Studio BIT Kielce 

 



REGULAMIN 

 

Nazwa turnieju: XXIII Krajowe Mistrzostwa Cheerleaders PSCh – Kielce 2020 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders  

 

Współorganizatorzy: Kielecki Teatr Tańca, Urząd Miasta Kielce, Studio BIT Kielce 

Data i miejsce: 

  20.11.2020r. Performance Cheer – Kielce, Kielecki Teatr Tańca Pl. Moniuszki 2b 

 

  22-23.11.2020r. Pom Dance, Cheer – Kielce, Kielecki Teatr Tańca Pl. Moniuszki 2b 

 

1. Formalne zgłoszenie udziału w XXIII Krajowych Mistrzostwach Cheerleaders PSCh polega 

na równoczesnym spełnieniu poniższych warunków:  

 • Dokładne wypełnienie karty zgłoszenia  

  • Dokonanie stosownych opłat startowych określonych w regulaminie XXIII Krajowych    

              Mistrzostw Cheerleaders PSCh. 

            • W mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy i trenerzy, którzy są aktualnymi członkami     

  Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders z opłaconą składką członkowską na rok bieżący.  

 

2. Turniej rozgrywany będzie w 3 dywizjach:  

A) PERFORMANCE CHEER:  

* 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 L4, senior L5) 

* Cheer coed (mieszany) (junior młodszy L2, junior młodszy L3, Junior L4,  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 29 lat i starsi Duety - 2 zawodników czynnie wykonujących 

prezentowany układ taneczny, max 1 zawodnik 

rezerwowy oraz max 2 trenerów/opiekunów. 

Zespoły - od 6 do 25 zawodników czynnie wy-

konujących prezentowany układ taneczny, max 5 

zawodników rezerwowych oraz 5 trenerów/ 

opiekunów. 

Senior 14 – 29 lat 

Junior 12 - 16 lat  

Junior młodszy 7 - 13 lat 

Dzieci do 8 lat 

 

 

 

 
 

Performance Cheer: 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 

rezerwowy oraz max 2 trenerów/opiekunów. 

Zespoły - od 6 do 25 zawodników czynnie wy-

konujących prezentowany układ taneczny, max 5 

zawodników rezerwowych oraz 5 trenerów/ 

opiekunów. 

Junior 12- 16 lat 

Junior młodszy do 13 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 za-

wodników, max 5 zawodników rezer-

wowych i max 5 trenerów/opiekunów, 

b) group stunt all girl i group stunt coed – 4/5 

zawodników, max 2 zawodników rezer-

wowych i max 2 trenerów/opiekunów, 

c) partner stunt - 2 zawodników, max 2 zawod-

ników rezerwowych i max 2 trenerów/opie-

kunów. 

Junior 12 do 16 lat 

 

Junior młodszy do 13 lat 

 
3. Mistrzostwa zostaną rozegrany zgodnie z Przepisami Turniejowymi Polskiego Stowarzyszenia 

Cheerleaders obowiązującymi od 01.01.2020, dostępnymi na stronie www.psch.pl . (Dla Perfor-

mance Cheer i Cheer – przepisy ECU 2020). 

 

4. Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN, MSiT oraz 

MKiDN dla organizatorów zawodów sportowych. Szczegółowe informacje dotyczące procedur 

zostaną zamieszczone w załaczniku nr 1 do regulaminu po potwierdzeniu pełnej listy uczestników. 

 

5. W sytuacji braku możliwośći rozegrania zawodów w tradycyjny sposób dopuszcza się możliwość 

realizacji rywalizacji turniejowej w sposób on-line na podstawie nadesłanych nagrań. 

 

6. Termin nadsyłania nagranych prezentacji choreograficznych mija w dniu 15.11.2020r. 

 

7. Video musi być nakręcone w poziomie, niedopuszczalne są żadne formy montażu. (plik w formacie 

FULL HD 16:9, nagranie z poziomu parkietu). 

 

8. W przypadku konieczności rozegrania zawodów w formie online dopuszcza się możliwość dodat-

kowych, wcześniej niedokonanych zgłoszeń podmiotów w dn. 16.11.2020r. Należy w powyższym 

terminie dokonać zgłoszenia wraz opłatą startową oraz przesłać matariał video na podany niżej adres 

email. 

http://www.psch.pl/


6. Każdy podmiot zgłaszając organizatorowi listę startową z danymi personalnymi swoich członków 

zobowiązany jest podać dane pełnoletniej osoby, która w trakcie turnieju będzie oficjalnym przedstawi-

cielem (kierownikiem) podmiotu. Kierownik podmiotu musi być członkiem PSCh.  

 6a. Każdy zespół uczestniczący w zawodach musi zapewnić opiekę w czasie trwania 

 turnieju dla wszystkich niepełnoletnich zawodników ( 1 osoba na 15 zawodników),  

6b. Każdy zawodnik musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem oraz 

kartę zawodniczą PSCh. 

6c. W trakcie rejestracji zawodnicy będą weryfikowani na podstawie karty zgłoszeniowej, karty 

zawodniczej oraz dokumentu ze zdjęciem. 

6d. Każdy zespół ma obowiązek wydelegować osobę do akustyka, która będzie odpowiedzialna 

za puszczenie i zatrzymanie muzyki. 

 

 7. Zasady udziału w rywalizacji w różnych dywizjach : 

7a. Zespół w dywizji performance cheer i pom dance może równocześnie uczestniczyć w rywa-

lizacji w dywizji cheer 

7b. Każdy zawodnik dywizji performance  cheer 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. 

 7c. 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 wy-

stępuje w juniorach w zespole i w partner stunt w seniorach/ 

7d.  Możliwy jest start zawodniczki/a w różnych kategoriach wiekowych w różnych dywizjach 

/np. zawodnik może startować w junior młodszy pom dance i junior cheer/. 

 

8. Rekwizyty:  

 

Pom dance – pompony (min 50% czasu trwania prezentacji) 

Performance Cheer  

 - Freestyle Pom – pompony przez 100% czasu trwania prezentacji 

 - Cheer Jazz, Cheer Hip Hop – dopuszczalne jest stosowanie podręcznych przyborów (nie zagra-

żających zdrowiu i życiu), stanowiące dopełnienie stroju zawodników np. kurtka, kapelusz itp) 

uzupełniające choreografię. Mogą być one wyrzucane podczas prezentacji choreograficznej.  

Przybory nie będące częścią stroju są niedozwolone. 



Cheer 

- Cheer All Girl i Cheer Coed dopuszczalne jest stosowanie następujących rekwizytów: pom-

pony, flagi, banery, tablice z hasłami, tuby, kawałki tkanin. 

- w konkurencjach Group Stunt All Girl, Group Stunt Coed i Partner Stunt stosowanie rekwizy-

tów jest zabronione.  

 

9. Czas trwania prezentacji tanecznej:  

- zespoły Pom Dance, Performance Cheer – max 135 sek. /max dwie minuty i piętnaście sekund/ 

- duety Pom Dance, Performance  Cheer - max 90 sek  /max jedna minuta i trzydzieści sekund/ 

- Cheer All Girls i Cheer Coed – 

 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 135 sek. /max dwie minuty i piętnaście sekund/ 

- Group Stunt All Girl i Group Stunt Coed, Partner Stunt – max 60 sek. /max jedna minuta/ 

 

10.  Specyfika poszczególnych dywizji i konkurencji zamieszczona w Przepisach Turniejowych PSCh 

jednoznacznie charakteryzuje poszczególne elementy dozwolone w prezentacjach choreograficznej.  

 

11. Rundy Turnieju  

Wyróżnia się poniższe rundy turnieju:  

a) runda finałowa (finał) 

 

UWAGA: We wszystkich konkurencjach zostanie rozegrana tylko runda finałowa. 

 

 

12. Niedozwolone jest prezentowanie przez zespół tych samych układów choreograficznych dłużej niż 

przez jeden sezon licząc od daty ostatnich Mistrzostw Kraju.  

 

13. Noszenie przez zawodników jakiejkolwiek biżuterii podczas wykonywania prezentacji choreogra-

ficznej jest surowo zabronione pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w turnieju.  

 

14. Charakterystyka strojów dla danej dywizji/konkurencji dostępna jest w Przepisach Turniejowych 

PSCh. 

 

15. W przypadku nie stosowania się członków zespołu do przepisów PSCh Sędzia Główny Turnieju ma 

obowiązek zdyskwalifikowania zespołu.  

 



16.  PRÓBA PARKIETU  

Informacje na temat prób parkietu/maty zostaną podane po zamknięciu list startowych. 

 

17. Kolejność startowa będzie odwrotna do kolejności zgłoszeń na Mistrzostwa. 

 18. W trakcie Mistrzostw działają:  

• Komisja Sędziowska,  

• Komisja Techniczna,  

• Komisja Skrutacyjna,  

• Biuro Organizacyjne Turnieju,  

• Służby medyczne,  

• Służby porządkowe.  

 

 19. W trakcie Turnieju mają zastosowanie obowiązujące od 01.01.2020r. „Przepisy Turniejowe” 

oraz „Przepisy Sędziowskie” Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders dostępne na www.psch.pl  

  

20. 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). 

 

 21. Zespoły biorące udział w Mistrzostwach przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub insty-

tucji delegującej.  

  

22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobach lub zgubione 

na terenie obiektów.  

  

23. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie czy Przepisach Turniejowych decyduje 

Sędzia Główny Turnieju.  

  

24. Każdy zespół zobowiązany jest dokonać opłaty startowej:  

 - opłata za start - 40 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 performance cheer lub 

cheer i pom dance/ zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej za wszystkie dywizje. 

 

 



Muzykę przesyłamy do dnia 31.10.2020r. na odpowiedni adres email:  

• Performance Cheer (Kielce) m.pajak@ktt.pl 

• Pom Dance, Cheer (Kielce) m.pajak@ktt.pl 

 

Video  przesyłamy do dnia 15.11.2020r. na odpowiedni adres email:  

• Performance Cheer (Kielce) video.kielce2020@psch.pl 

• Pom Dance, Cheer (Kielce) video.kielce2020@psch.pl 

 

Opłaty należy dokonywać do dnia 17.10.2020 na rachunek: 

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders 

37 1440 1185 0000 0000 1297 4598 

Z dopiskiem nazwy zespołu i ilości zawodników 

25. Zgłoszenie uczestnictwa w XXIII Krajowych Mistrzostwach Cheerleaders PSCh musi być dokonane 

na załączonym druku /oddzielnie dla każdej dywizji/ z załączonym potwierdzeniem dokonania opłaty 

startowej.  

 

26. W przypadku rezygnacji ze startu w Mistrzostwach lub niezakwalifikowania się do następnej rundy 

opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

  

27. W/w zgłoszenie musi być przesłane do dnia 17.10.2020r. za pośrednictwem poczty elektronicznej   

       na  j.mazur@psch.pl z kopią na r.smuda@psch.pl  

 

28. W związku ze zmianami czasu i miejsca realizacji XXIII KMCh PSCh wszystkie dotychczasowe 

zgłoszenia wymagają korekty (nowa karta zgłoszenia) w terminie do 17.10.2020r. 

 

29. Zgłoszenia dokonane po terminie mogą zostać przyjęte pod warunkiem wpłacenia podwójnej opłaty 

startowej.  

Wszystkich informacji udziela: 

KIELCE - Jarosław Mazur 505  616 378 

 

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia e-mail, Organizator prześle na wskazany adres potwierdzenie 

jego przyjęcia.  

 

mailto:j.mazur@psch.pl
mailto:r.smuda@psch.pl


30. Nagrody 

Przewidziane nagrody: medale i puchary za miejsca I-III, dyplomy dla wszystkich finalistów. 

 

31. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce XXIII KMCh PSCh moga być rozegrane bez 

publiczności. Szczegółowe informacje zostaną podane po zamknięciu list startowych. 

 

32. W przypadku rozgrywania zawodów z udziałem publiczności na powyższą imprezę  

      obowiązują bilety wstępu w cenie: 

- bilet normalny na jeden dzień - 20zł 

- bilet ulgowy na jeden dzień - 10zł* 

- dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny 

*cena obowiązująca przy okazaniu legitymacji szkolnej 

 

33. Postanowienia końcowe 

- Garderoby są ogólnodostępne i nie są zamykane; organizator nie ponosi odpowiedzialności za  

pozostawione w nich rzeczy  

- Ubezpieczenia zawodników dokonuje instytucja delegująca lub zespoły na swój koszt.  

- Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Mistrzostw. 

- Wszyscy tancerze zobowiązani są tańczyć w obuwiu, które nie niszczy podłogi, a zawod-

nicy/spotterzy zewnętrzni/trenerzy dywizji cheer na matę mogą wejść tylko w zmienionym obu-

wiu sportowym. 

- Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać́ pisemną zgodę organizatora  

- Należy przestrzegać́ przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 

obiektów. 

- Wejście do strefy zawodników możliwe jest wyłącznie na podstawie opaski -  identyfikatora 

uczestnika, trenera, opiekuna.  

- W przypadku zniszczeń́, uczestnik (grupa), który ich dokonał, zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów naprawy zniszczenia.  

- Dokonanie zgłoszenia i udział w XXIII Krajowych Mistrzostwach Cheerleaders PSCh równo-

znaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację foto-

graficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję 

w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w ma-

teriałach z Mistrzostw. 



- Uczestnik ma prawo wycofać się̨ z udziału w XXIII Krajowych Mistrzostwach Cheerleaders 

PSCh na każdym etapie. W takim przypadku, jak również̇ w przypadku nie zakwalifikowania się̨ 

do kolejnych rund opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

- Na terenie obiektów (w sąsiedztwie parkietu/maty) będzie znajdował się̨ punkt ratownictwa  

medycznego.  

- Na terenie obiektów porządku będą pilnować pracownicy ochrony.  

 

Program turnieju: Zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń 

 

20.11.2020r. Kielce  /piątek/  Performance Cheer 

 

22.11.2020r. Kielce  /niedziela/  Pom Dance 

23.11.2020r. Kielce  /poniedziałek/ Cheer 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie XXIII KMCh PSCh. Ewentualne zmiany w podziale 

konkurencji nastąpią po zamknięciu list startowych. 

 

Organizatorzy XXIII KRAJOWYCH MISTRZOSTW CHEERLEADERS 

PSCH – KIELCE 2020 dołożą wszelkich starań, aby to cheer  

wydarzenie było niezapomniana imprezą, a pozytywne wspomnienia zostały długo 

w pamięci wszystkich uczestników i kibiców. 

 

 

ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ I SPORTOWEJ   

                            RYWALIZACJI 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 


