
Szanowni Trenerzy,  
  

Poniżej znajdziecie Państwo kilka niezbędnych informacji dot. Przebiegu XXI 
Mistrzostw Polski Cheerleaders PSCh Chorzów 2018. Uprzejmie proszę o 
zapoznanie się z nimi w celu sprawnego przebiegu zawodów. 
  

1. Proszę o pilnowanie i przestrzeganie harmonogramu, w którym podane są 
godziny odpraw trenerskich, rejestracji zawodników oraz rozpoczęcia i 
zakończenia bloków prezentacji. Godziny oraz miejsce odpraw technicznych 
będą podawane przez konferansjera na bieżąco.  

2. Odprawy trenerskie – obowiązkowe będą odbywać się w sali fitness na 
parterze budynku 

3. Należy pilnować godzin odpraw technicznych, odbywających się przed 
każdym blokiem prezentacji 

4. W przypadku dywizji i kategorii gdzie rozgrywane będą eliminacje, trenerzy 
powinni być dostępni aż do zakończenia kolejnej konkurencji podczas której 
zostanie ogłoszona informacja o ewentualnej dogrywce.  

5. Ze względu na dużą ilość uczestników, zawodnicy proszeni są o zwolnienie 
szatni po zakończonym bloku prezentacji 

6. W szatniach prosimy o zachowanie czystości i pozostawienie porządku po 
ich opuszczeniu 

7. Biuro zawodów znajdować się będzie przy wejściu głównym HALI MORiS 
8. Na próby sytuacyjne rozpisane w harmonogramie Organizator nie prowadzi 

zapisów. Podczas prób rozłożona będzie podłoga taneczna, próby odbywają 
się bez muzyki 

9. W biurze rejestracji będziecie mieli Państwo możliwość sprawdzenia 
zgodności utworów muzycznych 

10. Podczas Zawodów Państwa zespoły/duety będą posługiwać się tylko i 
wyłącznie numerami startowymi nadanymi przed zawodami. 

11. Każdy Trener otrzyma plakietkę, którą ma obowiązek legitymować się 
podczas trwania Zawodów oraz pakiet opasek dla Zawodników: 

a. Sobota – kolor zielony  
b. Niedziela – kolor żółty 
c. Poniedziałek – kolor niebieski 

12. Strefa gastronomiczna wydzielona będzie na zewnątrz hali, zamówione obiady 
będą wydawane w godzinach 13:00-16:00 

13. Podczas trwania Mistrzostw, działać będzie sklepik, w którym można będzie 
nabyć pamiątki z mistrzostw, a także kupić wydruk pamiątkowego zdjęcia z  
Zawodów zrobionych przez profesjonalnych fotografów 

14. Na sali gimnastycznej, udostępnionej jako szatnia dla zawodników prosimy 
nie używać lakieru do włosów itp. kosmetyków 

15. Parking dla autokarów zorganizowany będzie  przy ul. Cichej 6 - stadion 
Ruchu Chorzów 

16. Osoby koordynujące organizację Zawodów będą ubrane w koszulkę z logiem 
mistrzostw napisem „born ready” i w przypadku problemów służą pomocą. 

 
Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom życzymy osiągniecia znakomitych 

rezultatów! 
Pozostając ze sportowymi pozdrowieniami 

UKTS Cheerleaders Atria Chorzów 


