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ВСТУП
За останнє десятиліття на арену вийшло багато раніше невідомих видів
спорту. Нині протікає процес їх формування, пов’язаний з підготовкою
тренерських кадрів, визначення самого змісту рухової діяльності, суддівства,
відновлення вікових меж контингенту, що займається. Кількість видів спорту,
що з’явилися, охоплює широкий діапазон. Серед усієї цієї безлічі варіантів
особливе місце займає черлідинг. Нині черлідинг – новий напрям у
складнокоординаційних

видах

спорту,

сегмент

світової

спортивної

і

розважальної індустрії, що швидко розвивається, самостійний міжнародний вид
спорту, який активно розвивається і вдосконалюється в Україні. Черлідинг
органічно поєднує в собі елементи шоу, видовищні надскладні елементи,
містить координаційно-складні та інтенсивні рухи, що включають елементи
акробатики, спортивної та художньої гімнастики, спортивних танців . Якщо й
не засновником черлідингу, то принаймні батьківщиною схожого виду спорту
цілком могла б стати Росія, вірніше, СРСР. У 30-і рр. ХХ ст. – час широкого
поширення аероклубів, автопробігів, стрибків з парашутних вишок і стрибків з
жердиною, на першотравневих парадах і відкриттях спартакіад увійшли до
моди марші молодих фізкультурників. Вони несли гасла, перебудовувалися в
«фігури», вигукували політичні речівки, утворювали гірки і багатоярусні
піраміди. Ця форма спортивно-масової роботи мала пріоритет у навчальних
закладах і спортивних товариствах через яскраве політичне забарвлення. З
часом російський фізкультурний рух втратив свою актуальність, і тепер
дізнатися про цей історичний період можна лише зі спогадів очевидців і
кінофільмів передвоєнних і післявоєнних років. Але сьогодні ми користуємося
англійським словом «сheerleading» для позначення нового виду спорту як, втім,
і багатьох інших. Як вид спорту, черлідинг придбав широке поширення в 70-і
роки минулого століття в США. На оригінальній мові – Cheerleading − cheer −
це вигук, крик, заклик, leader − лідер. Крім того, що черлідинг виступає як
самостійний вид спорту, він успішно супроводжує багато спортивних змагань,
4

посилює видовище інших видів спорту. Таким чином, черлідинг можна
розділити на два основні напрями: 1) змагання команд за програмами, що
підготовлені за спеціальними правилами. 2) робота зі спортивними командами,
клубами, федераціями Аналіз науково-методичної літератури показав, що
розвиток черлідингу як у всьому світі, так і в Україні, має ряд напрямів. Як вид
спорту він ділиться на два різновиди: «чер» і «данс». Обидва напрями бурхливо
розвиваються і затребувані, рівноправно використовується групова підтримка
залежно від умов виступу. Як спорт високих досягнень, черлідинг за короткий
час досяг значних успіхів. Такий успіх пояснюється тим, що цей вид спорту
немає вікових обмежень, у спортивних командах можна зустріти учасників від
шести років до сорока, а в збірній Японії беруть участь шістдесятирічні жінки.

Рисунок 1 – Команда з черлідинг
5

Історія розвитку черлідингу в Україні займає виключно короткий
проміжок часу, але це не перешкодило досягти істотних успіхів у світових
змаганнях. Друга складова – масовість черлідингу – залишається ще
недостатньою. Це пояснюється цілим рядом об’єктивних причин, які, поза
сумнівом, найближчим часом будуть усунені. Структуру дій змагань черлідерів
складають такі основні компоненти, як складність і техніка виконання
програми, хореографія (композиційна побудова, виразність, оригінальність,
динамічність), синхронногрупова діяльність (взаємодія, переміщення), робота з
помпонами (номінація чер-данс). Результат складних взаємодій усіх цих
компонентів і визначає оцінку змагання.
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1 ІСТОРІЯ ЧЕРЛІДИНГУ
Зародження

та

розвиток

черлідингу

пов’язано

з

американським

футболом. У 1870-і рр. в Принстоні (США) виникло перше об’єднання
студентів, що надають організовану підтримку команді: вони за допомогою
спеціальних речівок закликали глядачів активніше підтримувати своїх гравців.
Скоро подібні групи підтримки з’явилися в інших американських навчальних
закладах. Перший клуб груп підтримки було організовано в Нью Джерсі в
Принстонському Університеті в 1865 році, там пролунала і перша кричалка.
Але роком зародження черлідингу все ж прийнято вважати 1898. Цього року у
футбольній команді Університету Міннесоти сезон явно не складався. І тоді
один з самих ініціативних фанатів вирішив поскаржитися. У своєму
Офіційному листі

Університету Міннесоти

він

писав:

«Усі кричали:

Тримайтеся, не падайте духом, і ми переможемо»! і «Говорю вам, дайте нам
групу підтримки, і нас не можна буде зломити». Відбулася гра, але, всупереч
усім очікуванням, команду Гоферс розгромили з рахунком 28–0. Треба було
придумати щось ще, і тоді з’явився Джек Кемпбелл, студент першого курсу
медичного факультету. Саме його можна назвати першим черлідером. Джек
пояснив, що хтось повинен керувати скандуванням, і кричалки мають бути
різноманітними, не просто «З ними все гаразд!» чи щось подібне. Тому на
наступній грі під керівництвом Кемпбелла глядачі скандували кричалку, яка
згодом увійшла до історії: «Rah, Rah, Rah! Sku – u – mar, Hoo – Rah! Hoo – Rah!
Varsity! Varsity! Varsity! Minn – e – So – Tah!». Таким чином у Сполучених
Штатах Америки зародився черлідинг. Спочатку черлідинг був більш
популярним серед чоловіків. Проте, коли у зв’язку з Другою Світовою війною
на фронт пішла воювати величезна кількість чоловіків, ситуація різко
змінилася, тепер більше 90% черлідерів складали жінки. Активна участь у
черлідингу жінок почалася в 20-х роках минулого століття. В Університеті
Міннесоти черлідери ввели у свої програми елементи гімнастики і стрибки, а
ідея відводити спеціальний сектор для черлідерів належить Ліндлі Ботвеллу з
Університету Штату Орегон. У 30-і роки в університетах і коледжах стали
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активно використовувати помпони, атрибут, який і по цей день є візитною
карткою черлідингу. У 40-і рр., коли більшість чоловіків пішли воювати, жінки
не лише стали більше працювати в тилі, але і почали активно створювати
команди з черлідингу. Саме тоді черлідинг став переважно жіночим видом
спорту. Коли ж чоловіки повернулися з фронту, в черлідинг були додані такі
елементи, як повороти і закручування. Гімнастичні елементи, як правило,
виконувалися чоловіками, в той час, як дівчата танцювали, це і поклало початок
утворенню танцювальних команд (данс-команди). У 1948 році Лоренс Харкі
Харкімер (засновник індустрії груп підтримки) організував перший табір для
черлідерів. Це відбулося в Університеті Хантсвілль Сем Хьюстон, де взяли
участь 52 дівчини. Тоді ж була заснована перша черлідингова організація
«Національна Організація Черлідингу». У 1950-х роках черлідери стали
проводити в колледжах спеціальні семінари, на яких викладали всім охочим
основи цього виду спорту. Сучасний вініловий помпон винайшов Фред
Гастофф в 1965 році, і представив Міжнародній Організації Черлідингу. «Bruin
High Step» стиль програми з помпонами був удосконалений черлідерами з
UCLA і Міжнародною Організацією Черлідингу. У 1967 році було вирішено
складати щорічний рейтинг «10 Кращих Коледжських Команд з Черлідингу»,
щоб визначити претендентів на участь в конкурсі «Черлідер Усієї Америки»,
що проводиться за ініціативою Міжнародної Організації Черлідингу. На
початку 70-х рр. черлідинг стає все більш популярним. Окрім того, що
черлідери виступають на іграх з футболу і баскетболу, групи підтримки тепер
з’являються і на шкільних спортивних змаганнях, іноді вибирають декілька
різних команд для участі в змаганнях з боротьби, легкої атлетики і плавання.
Перша телетрансляція Чемпіонату з Черлідингу серед Команд Коледжів,
організована за ініціативою Міжнародної Організації Черлідингу, відбулася
навесні 1978 року на каналі CBS-TV. У 1980 році були встановлені офіційні
стандарти і правила безпеки, які забороняли деякі травмонебезпечні перекиди і
піраміди. Нині черлидинг в США став надзвичайно престижним заняттям.
Деякі колективи і окремі черлідери Педагогіка: теорія і методика фізичного
виховання «Наука і освіта», № 4, 2013 65 за популярністю змагаються із
8

зірками великого спорту. У багатьох університетах виплачуються спеціальні
«черлідерські

стипендії».

В

різний

час

черлідерами

шкільних

і

університетських команд були зірки американського шоу-бізнесу: Мадонна,
Камерон Діаз, Холлі Беррі, Сандра Баллок, К. Бессінджер, Кірстен Данст,
Різ Уізерспун, а також президенти США Д. Ейзенхауер, Р. Рейган і
Дж.Буш-мол, багато інших. У 70-80-ті роки ХХ століття черлідинг починає своє
поширення в Європі. У 1995 році була заснована Європейська асоціація
черлідингу (ECA), яка взяла у свої руки керівництво рухом черлідерів в Європі.
На даний момент в Європейську асоціацію черлідингу входять 10 країн:
Німеччина,

Фінляндія,

Австрія,

Швеція,

Словенія,

Норвегія,

Польща,

Великобританія, Росія та Україна. Перший чемпіонат Європи з черлідингу
відбувся у 1995 р. в Німеччині, в місті Штутгарті. Нині в черлідингу через рік в
кожній віковій категорії проводяться чемпіонати Європи і Світу. Спортсменичерлідери діляться на команди за віковою ознакою: діти, юніори і дорослі. З
кожною командою працює тренер з черлідингу і, в міру необхідності, тренерифахівці. Заняття черлідингом неможливі без хорошої загальнофізичної
підготовки, артистичних даних, сили волі і завдатків лідера. Кожне конкретне
амплуа (наприклад, флайер − самий верхній і база − сама нижня людина в
піраміді) вимагає також наявності спеціальних якостей. Всеукраїнська
Федерація черлідингу офіційно зареєстрована в нашій країні 24 листопада
2004 року. Вона є повноправним членом Європейської Асоціації Черлідингу
(штаб-квартира − Стокгольм, Швеція) і членом Міжнародного Черлідингового
Союзу (штабквартира − Мемфіс, США). 22 лютого 2005 року Наказом
Держкомспорту України № 419 черлідингу було надано статус виду спорту,
офіційно визнаного в Україні. 15 жовтня 2005 року в Харкові відбувся перший
чемпіонат країни з черлідингу. В Україні правила проведення змагань були
розроблені в Харківській академії фізкультури, і тільки після їх затвердження,
ентузіастам нового руху дозволили влаштувати перший чемпіонат України.
У першому чемпіонаті взяли участь більше 14 команд з Києва, Одеси,
Полтави, Сум, Дніпропетровська, Харкова, Ужгороду і Луганська. Черлідинг в
Україні при належній підтримці стає з кожним роком популярним. Це один з
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доступних і недорогих видів спорту, завдяки видовищності, емоційності і красі
здатний захопити хлопців і дівчат, надає можливість кожному учасникові групи
продемонструвати свої здібності, акцентувати свої сильні сторони. У 2001 році
була заснована Міжнародна Федерація Черлідингу (IFC), куди згодом, окрім
країн-членів європейської асоціації, увійшла Японія − країна, де в 2001 в м.
Токіо відбувся перший чемпіонат світу з черлідингу. Країни, що входять в
IFC: Тайвань, ЮАР, Гонконг, Індонезія, Японія, Малайзія, Філіппіни,
Сінгапур, Таїланд, Австрія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина,
Ірландія, Норвегія, Росія, Сербія і Чорногорія, Словенія. Швеція, Україна,
Великобританія, Австралія, Барбадос, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія,
Коста-Ріка, Еквадор, Панама, Перу, США, Венесуела, Казахстан, Корея,
Польща.

Рисунок 1.1 – Зародження черлідингу
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2 ХАРАКТЕРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЧЕРЛІДИНГУ І ЙОГО ВИДИ

1. Стант – фігура, в якій піднімають або підкидають вгору одну людину.

Рисунок 2.1 – Стант
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2. Піраміда – декілька стаов, сполучених між собою.

Рисунок 2.2 – Піраміда
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3. Споттери – дуже важливі люди при виконанні стантів і пірамід,
відповідають за безпеку при виконанні складних елементів – страхують
флайерів.

Рисунок 2.3 – Споттери (знизу)
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4. Флайери – спортсмени, що становлять верхні частини пірамід і стантів.

Рисунок 2.4 – Хоробра дівчина – флайер
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5.

База – спортсмени, що виступають основою пірамід і стантів, вони

підтримують, викидають і ловлять флайерів.

Рисунок 2.5 – База (дівчата знизу)
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6. Кричалки − характерний елемент черлидинга. Виконуються кричалки
без музичного супроводу: чер – кричалки, звернені до команди і глядачів;
чант – кричалки – разом з черлідерами їх повторюють глядачі кілька разів.

Рисунок 2.6 – Дівчата, що викрикують кричалки
Джаз-модерн – є одним з напрямів в зарубіжній сучаснії хореографії,
зародився він в кінці 19-го - початку 20-го століття в Німеччині та Сполучених
Штатах. Саме поняття «танець модерн» бере свої витоки в сценічній
хореографії, яка відкидала традиційну балетну форму. Коли термін увійшов у
вжиток,

він

витіснив

інші

такі,

як:

дунканізм,

вільний

танець,

ритмопластические танець, експресіоністський, танець босоніжок, новий
художній, які виникали під час розвитку даного напрямку. Виконавці модерн,
незалежно від перебігу, до якого належали, хотіли створити нову хореографію
і, щоб вона відповідала потребам душі людини 20-го століття.
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Рисунок 2.7 – Джаз – модерн
Принципи нової хореографії, по-перше – відсутність канонів, обов’язкова
реалізація нових сюжетів і тим, по-друге – повна незалежність від традицій.
Результатом стало прийняття окремих прийомів і, завдяки протиборства з ними
зародився новий напрям. Відмова від балетних традиційних форм до кінця не
реалізувався.
Jazz modern – сучасний напрямок, яке об’єднало в собі багато напрямків і
стилів. Позиції ніг і рук, базові рухи – класичний балет, кроки (ча-ча-ча,
сальса), ритмування рухів. Якщо спостерігати за виконавцем, то можна
побачити ламані руху, акробатичні рисунки. Велика роль в цьому напряму
належить імпровізації.
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Рухи і особливості їх виконання
Рухи були взяті, в основному, з модерну, джазового танцю і академічного
балету. Нижче наведені найпоширеніші з них:
Використання пози колапсу – ця поза виконується, як незвичайне
положення тіла, коліна трохи зігнуті, тіло розслаблене, хребет пластичний і
м’який, голова і торс мають невеликий нахил вперед. У позі немає витягнутості
вгору і напруженості. Потрібно відзначити, що головною відмінністю
класичного танцю від джаз-модерну є стан хребта. У балеті хребет – вісь тіла, в
джаз-модерн він розслаблений. Головне завдання для новачків – навчитися
розслабляти хребет, так як рухи виконуються із залученням різних його частин.
Поліцентр і ізоляція – основний прийом в техніці виконання, йому
навчаються на самому початку. Всі ми знаємо, що тіло складається з частин,
тому, для виконання цих прийомів потрібно навчитися рухати однією частиною
тіла незалежно від іншої.
Поліметрія – обов’язковим є розвиток ритмічного сприйняття. Частини
тіла не тільки можуть рухатися окремо, але і, дотримуючись різний ритм.
Мультиплікація – прийом теж пов’язаний з ритмом, його виконання
грунтується на розкладі одного руху на складові його частини, але якщо
відбувається збільшення загальної кількості танцювальних акцентів, то
збільшення музичного такту не відбувається.
Координація – вона здійснюється двома способами: опозиція і
параллерізм.
Розширення і стиснення (release і contraction) – стиснення проводиться за
рахунок того, що стискаються м’язи, розширення ж відбувається в просторі. Ці
два прийоми пов’язані безпосередньо з диханням, стиснення – видих,
розширення – вдих.
Рівні – положення виконавця щодо поверхні. Рівні можуть бути різними,
наприклад, лежачи, сидячи, стоячи, сидячи навпочіпки, на четвереньках, стоячи
на колінах.
Акробатичні рівні – колесо, шпагат, берізка, місток.
Для ніг існує дві позиції: виворотная і паралельна.
Історія виникнення
Джаз-модерн – це злиття класичного, модерн і джазу, як напрямків.
Кожне розвивалося окремо і в свій час.
Jazz modern поєднав ритм, енергію, спритність, силу і координацію
джазового танцю, філософію і ідею, роботу з вагою тіла і диханням, вільний
хребет. Обертання, стрибок, стійкість – класичний балет. Все це стало
18

унікальною технікою. Зараз спостерігається змішання танцювальних технік,
об’єднання основних систем. Хореографи постійно шукають щось нове для
своїх постановок.
Чер-данс – короткий танцювальний блок черлідингової програми,
складений на основі базових черлідингових рухів. Зміст змагальної вправи у
всіх номінаціях черлідингу:
1. Чер-(чер-мікс) команда: баланс між елементами чер-дансу,
акробатикою, стрибками, стантами і пірамідами. До вправи повинні входити
чір- і чанткричалки.
2. Стант: баланс між елементами чер-дансу, акробатикою, стантами.
3. Парний стант: баланс між елементами чердансу, акробатикою,
стантами.
4. Індивідуальний виступ: баланс між елементами чер-дансу,
акробатикою, стрибками. До вправи повинні входити чір- і чант-кричалки.
5. Данс (помпони): баланс між елементами чердансу та різними стилями
танцю, стрибками, піруетами, махами і шпагатами. Робота з помпонами.
6. Данс-дует: баланс між елементами чер-дансу та різними стилями
танцю, стрибками, піруетами, махами і шпагатами. Робота з помпонами.
7. Хіп-хоп: баланс між елементами різних стилів хіп-хопу, стрибками,
обертаннями.
8. Хіп-хоп дует: баланс між елементами різних стилів хіп-хопу,
стрибками, обертаннями.

Рисунок 2.8 – Хіп-хоп
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Характерна межа хіп-хоп культури запозичення і услід еволюції музики
йшли експерименти і в області хореографії. Кожен новий стиль ХХ танцю стає
все більш еклектичним, набуваючи і запозичуючи риси споріднених і
приплюсовувавши «зручну» хореографію не споріднених напрямів. Хіп-хоп
явище і наслідок глобалізації.
Будучи

типово

західним,

американський

стилем

з

легкої

руки

підприємців і застосування PR-технологій розповсюдився далеко за межі своєї
історичної батьківщини, породивши локальні (національні) версії стилю.
Мультитехничность і відвертість хіп-хопа для експериментів і імпровізації
викликає серйозну проблему класифікації по стилях, техніці і напрямах.
У виконанні деякої техніки є сусідами і природність і неприродність
людській біомеханіці. Методом виключення можна сказати,что танець в стилі
хіп-хоп – це не народний, не класичний, не контемпорарі, не техно танець – це
окремий широкий напрям танцювального мистецтва. Феномен – де розмиті
правила і обмеження .
Яскравою межею цього танцювального напряму є його характер,
акторська складова. Танец, його виконання в першу чергу повинні показати
якнайкращі якості виконавця у формі танцювального протистояння, іноді навіть
небагато

агресивно.

Самовпевненість,

самоствердження

не

допускають

сентиментальності і манірності, хіп-хоп танці для упевнених, пафосних і
упертих людей.
Але не можна вважати що хіп-хоп танці агресивні «злі» в своїй суті.
Головна мета танцюриста завоювати симпатію глядача і тому хіп-хоп
позитивний і добрий. «Предком»танцювального хіп-хопа є африканський джаз
(у перекладі – імпровізація. Через танець люди виражали свої відчуття,
бажання.
Молоді хлопці і дівчата прагнули за допомогою танцю показати себе в
найбільш кращому світлі і привернути протилежну підлогу. Звідси безліч руху
стегнами і сексуально-привабливі рухи. Як у афро-джазе, так і в хіп-хопе
присутнє якесь «розслаблення», рухи як би обернені в підлогу. Це пояснюється
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тим, що у африканських народів Бог знаходиться в землі, а не на небі.
Тому поклоняються йому, звертаючись до землі. Звідси низька посадка
корпусу і завжди небагато розслаблені коліна в танці. Першим музичним
супроводом були барабани або тамтами, тому і хіп-хоп надалі отримав хорошу
ритмічну основу. З часом хіп-хоп розвивався і удосконалювався.
Дуже умовно його (точніше за них, сукупність стилів і техніки) можна
поділити на декілька категорій:
По рівнях виконання:
– Брейкинг – як стиль виконання в партері.
– top dance, «верху» -это все що танцуется на ногах.

Рисунок 2.9 – Характерні рухи танцю хіп-хоп
За часом появи:
– Хіп-хоп вуличний, Street Style, Street dance, олд скул – це фундамент,
стилі що зароджували напрям, бреакинг + верху (Поппінг, фанк, иллюжен), що
з’явився в буквальному розумінні як елемент вуличної,альтернатива офіційній
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культурі і що тісно перекликається з так званим Street jazz (вулична
імпровізація).

Развиваясь,

популяризувавшись,

а

означає

і

більш

за

комерциалізіруясь хіп-хоп перемістився в танцзали, клуби, на сцену, а значить
«Пора вже залишити Street Style» за бортом, все це вже у минулому – ідея
застаріла.
Сьогодні на вулиці не залишилося нічого, за що міг би вхопитися творчий
розум» Хельмут Ланг, дизайнер.
New school – техніка і стилі з’явилися або популяризувалися в другу
хвилю підйому хіп-хоп культури термін, ввели в ужиток японці, але
родоначальники руху, американці (той же Mr. Wiggles) з ними не згодні.
Розміри майданчика – 12 м на 12 м. Виступ проходить під підібране
самими учасниками музичний супровід. Судді оцінюють складність програми,
техніку і артистизм виконання (у cheer оцінюється також скандування і реакція
глядачів). За використання заборонених технічних елементів, недотримання
правил страхування, перевищення часу виступу та інші порушення, команді
нараховуються штрафні бали − аж до дискваліфікації. Переможці визначаються
за загальною кількістю набраних балів. Основними засобами черлідингу є
вправи, які можна класифікувати за педагогічним принципом:
1. Гімнастичні вправи: різновиди ходьби, бігу, стрибків, загальнорозвиваючи вправи (які виконуються з метою оздоровлення і розвитку рухових
здібностей).
2. Загальні (базові) рухи аеробіки, що з’єднані в блоки і комбінації.
3. Танцювальні вправи і елементи хореографії та сучасних танців: джаз,
рок-н-рол, диско, латиноамериканські тощо.
4. Вправи з інших видів спорту (спортивна і художня гімнастика,
акробатика
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3 ЯК СФОРМУВАТИ КОМАНДУ З ЧЕРЛІДИНГУ
Черлідінг – це сучасний вид спорту, який пропагує здоровий спосіб життя
і позитивні відносини між людьми – доброзичливість, взаємодопомога,
взаєморозуміння і довіру. Черлідери виходять на спортивні майданчики, щоб
створити атмосферу краси і привабливості. Черлідінгові команди можуть
виступати на своїх черлідінгових змаганнях або брати участь в якості групи
підтримки в змаганнях інших видів спорту.
Заняття з початківцями черлідери слід починати з вивчення основних
правил КОДЕКСУ черлідери, які однакові і обов’язкові для виконання для всіх
черлідерів в Європі та світі. Ось кілька правил з КОДЕКСУ:
Завжди проявляти повагу і ввічливість по відношенню до тренерів інших
команд, черлідери та вболівальникам.
Пам’ятати про відповідальність за дисципліну не лише під час але і поза
змаганнями.
Чи не критикувати тренерів інших команд, черлідерів і глядачів публічно.
Чи не використовувати грубу і ненормативну лексику.
Прагнути бути скромними при перемозі і добрими при ураженні.
Другий ступінь навчання черлідінгу – базові рухи, на основі яких
будуються програми виступів:
Вивчити базові рухи для черлідери так-же необхідно, як навчитися стояти
на ковзанах для того, хто хоче грати в хокей хай ви:
1. Лоу ві.
2. Т.
3. Зламане Т.
4. Праве Ель.
5. Ліве До.
6. Панч.
7. Тачдаун.
8. Низький тачдаун.
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9. Кинджали.
Рухи повинні виконуватися:
– Сильними прямими руками, чітко, різко, швидко, синхронно.
У третій частині навчання спортсменів вчать робити прості піраміди і
константи, розучують руху на чир – данс і кричалки.

Черлідінгове екіпірування
Існують правила черлідінгових костюмів.

Рисунок 4.1 – Приклад костюму для черлідингу
Класичний костюм – це коротка спідниця або шорти, що не заважають
вільним спортивним рухам і жилетка або топ з неслизькою тканини без
бовтаються і відстібаються частин.
Взуття – легкі зручні кросівки.
Обов’язковий атрибут черлідингу – яскраві пухнасті помпони.

Як скласти черлідінговую програму
За правилами черлідингу в програму повинні входити обов’язкові
елементи: константи, піраміди, стрибки, акробатичні елементи, кричалки,
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чир-данс. Все це, особливо чир-данс, повинна будуватися на основі базових
положень рук. Всі обов’язкові елементи вводяться в програму в довільному
порядку.
Зараз зупинимося на елементах, найбільш характерних для черлідингу в
порівнянні з іншими видами спорту – це константи і піраміди і кричалки.

Константи і піраміди

Після того як черлідери опанували техніку виконання базових рухів
можна переходити до вивчення більш складних елементів, таких як константи і
піраміди.
Основна небезпека – травми, потрібно знати техніку безпеки!
Одним з найпростіших Стант є «стійка на стегні» (на малюнку в складі
піраміди).
Найскладніші константи і піраміди, технікою виконання яких можна
опанувати після посилених тренувань під керівництвом тренера з черлідингу:
– Кричалки.
Щоб цікавіше і різноманітніше організувати тренування по навчанню
кричалки можна провести конкурс кричалок.
Розбийте команду на групи по 4–7 чоловік і дайте завдання дітям
придумати кричалки на різні теми – спорт, перемога, також можна
використовувати назву команди та інше. Оцінюється текст кричалки і
виконання. Переможцем конкурсу стає команда, яка склала кращий текст, і,
голосно, чітко і синхронно прокричав кричалку.
Наприклад (чир і Чанта):
 Уперед Команда!
 Ви краще за всіх!
 Віримо в перемогу.
 Вас чекає успіх!
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 Підніміть руки вище!
 Чому ми вас не чуємо?
 Разом з нами запалюйте!

Дружно з нами повторюйте:
 Назва команди (хлоп-хлоп-хлоп).
 Назва команди (хлоп-хлоп-хлоп).
 Назва команди (хлоп-хлоп-хлоп).
 Назва команди.

Рисунок 3.2 – Команда з черлідингу
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4 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З ЧЕРЛІДИНГУ

Учасники змагань
До участі у змаганні чирлідерів допускаються команди з усіх країн світу
та України без обмежень, які відповідають наступним умовам:
Склад команд :

Кількісний склад команд
Види змагальних програм

Cheer Dance Show

min

max

5

25

Вікові категорії :
Назва вікової категорії

Вік спортсменів

Дорослі

15 – необмежений

Форма одягу учасників змагань спортивна, що відповідає змісту виступу
та стилю події (Наприклад: «UKRAINIAN BEACH GAMES» та ін.).
Рівень допуску до змагань
Рівень кваліфікації спортсменів має відповідати мінімальним вимогам змагань
та вимогам безпеки.
Характер змагань

Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до правил та даного
регламенту.
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Вимоги до зовнішнього вигляду. Костюми
Команда повинна бути одягнена в єдину форму, відповідну стандартам
черлідингу. Для костюмів повинна використовуватися м’яка еластична тканина,
що не заважає активних рухів. Не дозволяється використання знімних частин
костюмів і не допускається зняття одягу під час виступу. Нижня білизна не
повинно бути видно. Нижньою частиною уніформи можуть бути спідниці,
шорти або штани. Верхня частина – топ, легка куртка, жилет тощо. Костюми
команд вікової категорії «юніори» повинні повністю закривати живіт в
положенні «стоячи, руки витягнуті уздовж тіла і притиснуті до боків» і не
повинні бути зухвалими.
Тільки один логотип спонсора розміром з кредитну карту може бути
розміщений на костюмі учасників.
Всі члени команди, а так само споттери, як під час змагань, так і під час
переглядів повинні використовувати має форму спортивне взуття на міцній
підошві, переважно – щільно зашнуровані кросівки. У номінації Чир-ДАНС
дозволяється взуття для джазу, танців або взуття з текстилю, а так само
гімнастичні

полутапочки.

Спортсмени

повинні

використовувати

тільки

дозволені види взуття, як під час змагань, так і під час переглядів.
Забороняється використовувати взуття на високих підборах або платформі.
З метою дотримання техніки безпеки під час виступу забороняється
носити ніякі ювелірні прикраси (кільця, сережки, ланцюжки та ін.). Будь-які
аксесуари, наприклад використовувані для закріплення зачіски, повинні бути
тугими, м’якими і плоскими, щільно закріплюють волосся. Зачіски повинні
бути акуратними; довге волосся (нижче лінії плечей) повинні бути прибрані з
лиця і зібрані в хвіст або «пучок».
Для всіх номінацій, окрім номінації Чир-ДАНС заборонені шпильки і
невидимки.
Медичні предмети. Окуляри, слухові апарати та інші медичні предмети
не можна використовувати під час виступів.
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Музичний супровід

Програми Чир і Чир-ДАНС супроводжуються довільними музичними
композиціями за вибором команд в залежності від стилю програми. В одній
програмі використовується музика різних стилів, гармонійно переходять одна в
одну. При виконанні Чирово і Чанта музика повинна бути зупинена.
Всі

команди

повинні

привезти

CD

з

музикою

+

запасний

(страхувальний) CD. Музика для кожного виступу повинна знаходитися на
початку CD. Диски повинні бути підписані. На них повинно бути зазначено
назву команди, прізвище тренера і номінація. Не можна записувати на музику
голос або слова, щоб домогтися більш гучного звучання Чирово і Чанта.
Представник команди повинен заздалегідь підійти до оператора з двома
дисками (основним + страхувальним), а так само поставити музику і зупинити
її в потрібному місці.
Представник команди повинен знаходитися поруч з оператором протягом
всього часу виступу і забрати CD відразу після виступу команди.
Музичний супровід для змагальної програми має відповідати віковій
категорії і номінації.
Заборонено

використання

текстів

пісень

расистського

штибу,

сексуального характеру або з вульгарним виконанням.
Якщо виникає збій музики під час виконання програми, то команда в
будь-якому випадку продовжує виконувати програму або вона буде знята зі
змагань. Якщо збій стався з вини апаратури, то команді буде надано право
виступити ще раз.
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5 ВИДИ ПРОГРАМ НА ЗМАГАННЯХ З ЧЕРЛІДИНГУ

Види змагальних програм
Cheer Dance Show

Будь-яке співвідношення чоловіків та жінок

Змагання проводяться за наступною програмою:

Кожна з команд має продемонструвати дві різні змагальні вправи,
обов’язкову та коротку.
Обов’язкова вправа. Тривалість вправ (програми) не менше 2 хв і не
більше 2 хв 30 с (допускається дві вправи тривалістю до 1 хв об’єднані в один
змагальний виступ).
Коротка програма. Тривалість вправи (програми) не менше 1 хв і не
більше 1 хв 30 с.
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УВАГА!

При

підготовці

виступів

слід

враховувати

особливості

покриття (Наприклад: виступ команди відбуватиметься на стадіоні для пляжних
видів спорту, покриття – пісок і т. п.).
Змагання Професійної ліги чирлідерів (груп підтримки спортивних
команд) проводяться у два етапи відбірковий та фінальний:
 У відбірковому етапі команди виконують обов’язкову та коротку
програми, виступ команди оцінюється професійною суддівською колегією
відповідно до критеріїв номінації «Cheer Dance Show» (рис. 1). За суддівськими
оцінками визначається рейтинг команди.
 До фіналу виходить 6 команд. У фінальному турі команди виконують
тільки обов’язкову програму. Виступ команди оцінюється глядачами за
допомогою спеціально організованого голосування. За результати голосування
визначається рейтинг команди.
Місце команди визначається за кращими рейтингами отриманими у
відбірковому та фінальному турі. У разі рівності рейтингів перевагу має
команда, що отримала вищий рейтинг у фінальному турі (за голосами глядачів).
Переможцем змагань вважається команда, яка у підсумку отримала
найвищий рейтинг.
Змагання з черлідингу проводяться в наступних номінаціях: Чир,
Чир-ДАНС,

Чир-МІКС,

ГРУПОВІ

Стант,

ГРУПОВІ

Стант-МІКС,

ПАРТНЕРСЬКІ Стант.

Номінація Чир. У програмах цієї номінації беруть участь команди, 100 %
учасників яких – жіночої статі, за винятком вікової категорії «діти», в якій
можуть брати участь як хлопчики, так і дівчатка. Програми Чир включають в
себе досить велику кількість акробатичних елементів, вимагають страховки при
виконанні складних елементів програми. Змагання в номінації Чир проводяться
в трьох вікових категоріях: ДІТИ, ЮНІОРИ і ДОРОСЛІ.
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Номінація Чир-МІКС. У програмах цієї номінації беруть участь команди,
в складі яких учасники і чоловічої і жіночої статі, команда відноситься до
номінації Чир-МІКС, якщо в її складі є один (або більше) учасник чоловічої
статі. Програми Чир-МІКС включають в себе досить велику кількість
акробатичних елементів, вимагають страховки при виконанні складних
елементів програми. Змагання в номінації Чир-МІКС проводяться в двох
вікових категоріях: ЮНІОРИ і ДОРОСЛІ.
Номінація Чир-ДАНС. У цій номінації можуть брати участь, як дівчата,
так і хлопці. Особливу увагу при постановці Чир-ДАНС-програми слід
приділити хореографії, динаміці і складності переходів від одного елемента до
іншого, синхронності виконання всіх складових частин програми. У програмі
обов’язково використовуються помпони. Змагання в номінації Чир-ДАНС
проводяться в трьох вікових категоріях: ДІТИ, ЮНІОРИ і ДОРОСЛІ.
Номінація ГРУПОВІ Стант. У цій номінації беруть участь команди, що
складаються з однієї стант-групи (5 спортсменів). У програмах цієї номінації
виконуються константи за вибором команди відповідно до правил. Змагання в
номінації ГРУПОВІ Стант проводяться в двох вікових категоріях: ЮНІОРИ і
ДОРОСЛІ.
Номінація ГРУПОВІ Стант-МІКС. У цій номінації беруть участь команди,
що складаються з однієї стант-групи (5 спортсменів), якщо в її складі є
один (або більше) учасник чоловічої статі. Змагання в номінації ГРУПОВІ
Стант-МІКС проводяться в двох вікових категоріях: ЮНІОРИ і ДОРОСЛІ.
Номінація ПАРТНЕРСЬКІ Стант. У програмах цієї номінації бере участь
пара спортсменів (юнак і дівчина), які виконують константи з одиночної базою
за вибором, але відповідно до правил. Змагання в номінації ПАРТНЕРСЬКІ
Стант проводяться тільки в одній віковій категорії – ДОРОСЛІ.
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6 ОЦІНЮВАННЯ ЗМАГАНЬ З ЧЕРЛІДИНГУ

При побудові змагальної програми необхідно враховувати, як можливості
членів команди, так і критерії суддівства. Змагання з черлідингу оцінюється
суддями

за

наступними

критеріями:

ТЕХНІКА;

КОМАНДНІ

ДІЇ;

ХОРЕОГРАФІЯ; ЗАГАЛЬНЕ ВРАЖЕННЯ.

ТЕХНІКА

Цей критерій фокусує увагу суддів на чіткості лінії рук, використанні
помпонів на різних рівнях висоти, різкості і потужності рухів; на положенні
рук, кистей рук, стегон, ніг, ступень, на стійкості, на поставі, розтяжці; на
чистоті і амплітуді виконання лип-стрибків, чир-стрибків, махів, піруетів і ін.
елементів змагальної програми.

КОМАНДНІ ДІЇ

Цей критерій дозволяє оцінити злагодженість командних дій, що
виявляються, перш за все в синхронному виконанні рухів і правильному
інтервалі між спортсменами при виконанні елементів і перебудувань.

ХОРЕОГРАФІЯ

Цей критерій дозволяє суддям оцінити оригінальність і складність
постановки; відзначити оригінальність і креативність рухів, унікальність стилю,
вдале використання музичних акцентів, вміння перебудовуватися і працювати в
групах.
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ЗАГАЛЬНЕ ВРАЖЕННЯ

Критерій, що звертає увагу суддів, на здатність динамічною і запальною
програмою

викликати

позитивну

реакцію

глядачів;

на

відповідність

хореографії, текстів музичного супроводу і костюмів вікової категорії.
Секрет успішної програми в її збалансованості та різноманітності.
Вступна частина програми повинна відразу ж справити враження на глядачів.
Складні елементи програми краще розміщувати в її першій половині, поки
спортсмени не дуже втомилися. Велику увагу слід приділяти побудов і
перестроювання. Великі конструкції і ефектні переходи – основа будь-якого
успішного

виступу.

Для

додання

привабливості

програмі,

можна

використовувати такі візуальні ефекти, як Ріплі і зміну рівнів. Тривалість
програми Чир ДАНС ФРИСТАЙЛ у віковій категорії діти не повинна
перевищувати 2 хв, в вікових категоріях юніори та дорослі – 2,5 хвилин.
Правилами передбачається використання помпонів не менше ¾ всього часу,
відведеного на виконання програми. Особи чоловічої статі можуть виступати як
з помпонами, так і без помпонів (за вибором).

ВИСНОВКИ

Черлідинг – один з різновидів гімнастично-акробатичних видів спорту.
Окрім змагань між групами підтримки, черлідинг може бути частиною
розважальної програми спортивного шоу, наприклад, виступ у перерві матчу.
Також у номерах черлідерів використовуються різні вигуки та викрики, які
мають бути логічні вплетені в постановку. Змагання з цього виду проходять
дуже динамічно та яскраво.
Черлідинг довго йшов до своєї популярності. Зародившись у США в
другій половині ХІХ століття, цей вид набув широкого поширення лише в
середині XX століття. Хоча й після цього групи підтримки дуже довго
сприймалися як частина футбольної чи баскетбольної команди, яка має
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прикрасити матч, розважаючи глядачів. В Україні черлідинг на офіційному
рівні визнаний нещодавно, входить до складу неолімпійської родини.
Висновки та перспективи подальших розробок в даному напрямку.
1. Черлідинг має широку варіативність в організації командних дій і
досить великий арсенал фізичних вправ, які включаються в програму
підготовки тих, що займаються черлідингом, і їх наступні виступи.
2. Цей вид спорту є одним з найбільш популярних серед молоді і
забезпечує індивідуалізацію фізичного розвитку в системі масового фізичного
виховання.
3. Особливий розвиток в цьому виді отримала психологічна складова
черлідингу, яка полягає в речитативній підтримці спортивних команд,
спортивних виступів і інших масових заходів. Цей компонент лежить в основі
формування корпоративності стосунків, формування згуртованості інтересів в
досягненні кінцевого результату.
4. Черлідинг в Україні при належній підтримці також може стати
поширеним. Цей вид спорту надає можливість кожному учасникові групи
продемонструвати свої здібності, акцентувати свої сильні сторони. На наш
погляд, черлідинг може істотно вплинути на розвиток молодих людей і у
фізичному, і в психологічному, і в соціальному аспектах. Подальше
дослідження планується проводити у напрямі вивчення навантажень змагань в
усіх номінаціях черлідингу.
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