
PROPOZYCJA ZMIAN W PRZEPISACH TURNIEJOWCYH 

 PSCh NA ROK 2021 

 

PERFORMANCE CHEER 

1. Kategorie wiekowe 

Grupa wiekowa Wiek 

SENIOR 14 lat i starsi 

JUNIOR 12 do 16 lat / 12 – 17 lat 

JUNIOR MŁODSZY do 13 lat / do 14 lat 

 

2. Liczebność zespołów 6 - 25 osób 

3. Rekomendacja Zarządu PSCh : 

umożliwienie wykorzystania tej samej prezentacji choreograficznej na zawodach w 2020 i 

2021. 

 

 

POM DANCE 

1. Kategorie wiekowe 

Grupa wiekowa Wiek 

SENIOR II 29 lat i starsi 

SENIOR 14 do 29 lat / 14 - 30 lat 

JUNIOR 12 do 16 lat / 12- 17 lat 

JUNIOR MŁODSZY 7 do 13 lat / 7 – 14 lat 

DZIECI do 8 / do 9 lat 

 

2. Liczebność zespołów 6 - 25 osób 

3. Rekomendacja Zarządu PSCh : 

umożliwienie wykorzystania tej samej prezentacji choreograficznej na zawodach w 2020 i 

2021. 

 

 

 

 



CHEER 

1. Konkurencje 

1. We współzawodnictwie sportowym w dywizji cheer wprowadza się następujące 

konkurencje: 

1.a. cheer all girl (dzieci L1, junior młodszy L2, junior młodszy L3, Junior L4, senior L5) 

1.b. cheer coed (mieszany) (dzieci L1, junior młodszy L2, junior młodszy L3,  Junior L4,  

senior L5) 

1.c. group stunt all girl (junior młodszy L2, junior młodszy L3, Junior L4, Junior L5, senior 

L6) 

1.d. group stunt coed (mieszany) (junior młodszy L2, junior młodszy L3, Junior L4,  

Junior L5, senior L6) 

1.e. partner stunt (Junior L5, senior L6) 

 

Uwagi 

2.a. Zawodnik z kategorii „dzieci” startujący w zespole L1 nie może startować w 

konkurencji stuntów. 

2.b. Zawodnik z kategorii „junior młodszy” startujący w zespole w L2 może startować w 

stuntach junior młodszy L2 lub L3. 

2.c. Zawodnik z kategorii „junior młodszy” startujący w zespole w L3 może startować w 

stuntach junior młodszy L3 lub Junior L4 /jeżeli jego wiek jest zgodny z kategorią 

wiekową junior młodszy i junior/. 

2.d. Zawodnik z kategorii „junior” startujący w zespole w L4 może startować w stuntach 

junior L4 lub L5. 

2.e. Zawodnik z kategorii „senior” startujący w zespole w L5 może startować tylko w 

stuntach senior L6. 

 

2. Kategorie wiekowe 

Grupa wiekowa wiek 

SENIOR /cheer/ 14 lat i starsi 

JUNIOR 12 do 16 lat / 12 – 17 lat 

JUNIOR MŁODSZY  do 13 lat / 7 - 14 lat 

DZIECI  do 9 lat 

 

3. Liczebność zespołu 12 -25 osób 



3. Rekomendacja Zarządu PSCh : 

umożliwienie wykorzystania tej samej prezentacji choreograficznej na zawodach w 2020 i 

2021. 

4. W celu promocji dyscypliny i image cheerleaderek zaleca się by zespoły nie odsłaniały 

celowo talii w pozycji stojącej. 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Tematy polityczne, religijne czy seksualne nie powinny w żaden sposób występować w 

prezentowanych przez podmioty prezentacjach choreograficznych- dotyczy to zarówno 

choreografii, strojów jak i samej muzyki 


