
„GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS PSCH”  

 

Cele: 

- Propagowanie i rozwijanie cheerleadingu wśród dzieci i młodzieży; 

- Podnoszenie sprawności ruchowej i kultury tańca; 

- Organizowanie współzawodnictwa sportowego o zasięgu ogólnopolskim; 

- Współzawodnictwo sportowe zespołów zrzeszonych w PSCh; 

- Prezentacja dokonań oraz wymiana doświadczeń trenerów i zespołów; 

- Integracja zespołów cheerleaders; 

- Zwiększenie częstotliwości rywalizacji zespołów zrzeszonych w PSCh; 

- Podwyższenie rangi turniejów lokalnych. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 

- W turniejach Grand Prix Polski Cheerleaders PSCh mogą brać udział zespoły 

dywizji : Performance Cheer , Pom Dance i Cheer zrzeszone w PSCh; 

- Rywalizacja nie dotyczy duetów i partner stuntów. 

- Turnieje odbywają się według Przepisów Turniejowych PSCh; 

- Obowiązują Przepisy Sędziowskie PSCh; 

- Skład sędziowski poszczególnych turniejów zatwierdza Prezes PSCh do   

  spraw sędziowskich. 

 

Organizacja: 

- Grand Prix Polski Cheerleaders PSCH to cykl turniejów lokalnych; 

- Patronat obejmuje PSCh; 

- Wyboru turniejów do cyklu, podwyższonych do rangi Grand Prix Polski  

Cheerleaders PSCh, dokonuje Zarząd Główny PSCh (przy wyborze pod uwagę 

bierze się: wniosek organizatora, zasięg turnieju-ogólnopolski, wcześniejsze 

doświadczenia przy organizacji turniejów, zaangażowanie lokalnych organów 

władzy, warunki lokalowe itp.); 

- Listę turniejów wybranych do cyklu ogłasza się na każdy sezon; 

- Wybrane do cyklu turnieje muszą używać, przy nazwie własnej, nazwy  

  „Grand Prix Polski Cheerleaders PSCh”; 

- Po wybranych  turniejach rozstrzygana jest ostateczna kolejność cyklu 

  Grand Prix Polski Cheerleaders PSCh (bez rozgrywania turnieju finałowego); 

- Termin i miejsce wręczenia nagród końcowych ustala Zarząd Główny PSCh.  

- Nad całością czuwa Kierownik cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders PSCh 

wybrany na dany cykl przez Zarząd Główny PSCh. 

- Kierownik prowadzi dokumentację cyklu, w szczególności ustala punkty 

  zdobyte przez poszczególne zespoły w trakcie całego cyklu. 



-Dodatkowo organizator lokalny może zdecydować o rozegraniu pozostałych 

dywizji i konkurencji istniejących w PSCh  jako konkurencje dodatkowe nie 

brane pod uwagę w punktacji Grand Prix Polski Cheerleaders  PSCH 

- Zespół musi wystartować w minimum trzech turniejach aby zostać ujętym w 

klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders PSCh. 

 

 

Przebieg cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders PSCH: 

 

- Odpowiedzialni za poszczególne turnieje są organizatorzy lokalni; 

- Odpowiadają za organizację, przebieg i nagrody dla uczestników turnieju; 

- Obowiązani są do niezwłocznego przekazania końcowej kolejności turnieju, 

   potwierdzonej przez Sędziego Głównego turnieju, Kierownikowi cyklu. 

 

Punktowanie: 

 

Za udział w turnieju każdy zespół otrzymuje 10 punktów. 

 Za zajęcie poszczególnych miejsc w turniejach przyznaje się punkty: 

I miejsce – 15 punktów  

II miejsce – 10 punktów  

III miejsce – 5 punktów  

IV miejsce – 4 punkty  

V miejsce – 3 punkty  

VI miejsce – 2 punkty  

Za każdy zespół poniżej zajętej lokaty 1 punkt 

 
Przykład: 
Startowało 6 zespołów. Zespół  zajął 1 miejsce. 
Zdobyte punkty w danych zawodach: 
10 pkt (za start) + 5 pkt (5x 1 pkt za każdy podmiot poniżej zajętego miejsca) + 15 pkt (dodatkowo za 1 m-ce) = 
30 pkt 

 

- Punkty poszczególnych zespołów ze wszystkich turniejów cyklu dodaje się; 

- O końcowej kolejności w cyklu decyduje liczba punktów zgromadzonych we 

  wszystkich turniejach (w przypadku remisu, miejsca zespołom przyznaje się  

  ex-equo);  

- Nagrody za końcowe wyniki cyklu fundowane są przez PSCh (nagroda główna 

   za zdobycie I miejsca – Puchar Grand Prix Polski Cheerleaders PSCh na 

dany rok).   
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