MERILA ZA IZBOR ORGANIZATORJA ZA IZVEDBO
KVALIFIKACIJSKEGA TEKMOVANJA ZA DRŽAVNO
PRVENSTVO V CHEERLEADINGU IN CHEER PLESU.
1.

Splošne določbe

Ta dokument določa pogoje, kriterije in merila ter določa postopek izbora
organizatorjev kvalifikacijskega tekmovanja za naslov državnega prvaka v
cheerleadingu in cheer plesu.

2.

Pogoji za prijavo

Prijavitelj mora izpolnjevati sledeče pogoje:
1. Biti mora član Cheerleading zveze Slovenije (v nadaljevanju CZS).
2. V času prijave mora imeti poravnane vse obveznosti do CZS.

Oba pogoja sta izločitvene narave, kar pomeni, da v kolikor prijavitelj ne
izpolnjuje katerega koli od pogojev, njegova prijava ne bo nadaljnje
obravnavana.

3.

Prioritetni termin

V kolikor prijavitelju ustreza več datumov lahko vpiše več datumov v katerih bi
želel organizirati tekmovanje. To stori v obrazcu “Prijava za organizatorja
kvalifikacijskega tekmovanja za naslov državnega prvaka v cheerleadingu in
cheer plesu”. V tabelo “prioritetni termin tekmovanja” pod številko vpiše datum,
ki mu predstavlja prioriteto za izvedbo. Nadaljuje z vpisom tekmovanj padajoče
glede na prioriteto datumov.

4.

Merilo izkušenj

Izkušnje organiziranja tekmovanj prijavitelja se ovrednotijo s pripadajočim
številom točk iz naslednje preglednice:
Tip/rang tekmovanja
Državno prvenstvo
Tekmovanje
z
vsaj
tekmovalnimi nastopi

100

Tekmovanje z manj
tekmovalnimi nastopi

100

kot

Število izvedenih tekmovanj
3 ali več
1–2
0
3 ali več
1 – 2 tekmovanji
0
3 ali več
1 – 2 tekmovanji
0

Število točk
10
5
0
8
4
0
2
1
0

5.

Merilo cene prijavnine

Cena prijavnine na tekmovanje na tekmovalca prijavitelja se ovrednoti s
pripadajočim številom točk iz formule:
Število točk = 20 – cena prijavnine na tekmovalca.
Upošteva se cena za registrirane tekmovalce CZS.

6.

Merilo ustreznosti dvorane

Ustreznost dvorane v kateri bo prijavitelj organiziral tekmovanje, se ovrednoti
s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Tip dvorane
Dvorana s pripadajočimi objekti ima ustrezne prostorske
kapacitete za pripravo t.i. warm up-a z identičnimi dimenzijami
kot so na tekmovališču.
Dvorana s pripadajočimi objekti ima ustrezne prostorske
kapacitete za pripravo t.i. warm up-a, a z manjšimi dimenzijami
kot so na tekmovališču.
Dvorana s pripadajočimi objekti nima ustreznih prostorskih
kapacitet za pripravo t.i. warm up-a.

7.

Število točk
5

3

1

Merilo medalj, pokalov in nagrad

Merilo medalj, pokalov in nagrad, ki jih bo prijavitelj zagotovil se vrednoti s
pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Vrsta in količina medalj, pokalov in nagrad

Število točk

Organizator bo zagotovil medalje za vsakega tekmovalca, ki bo
osvojil mesto od 1 do 3.
Organizator bo zagotovil pokal za vsako ekipo. Ekipa pomeni 4
tekmovalci ali več.
Organizator bo
tekmovalce.*

zagotovil

spominske

medalje

za

3

2

vse

2

Organizator bo zagotovil diplome za vse ekipe. V kategorijah
kjer tekmuje le en tekmovalec, ta tekmovalec predstavlja ekipo.

1

*V kolikor organizator zagotovi medalje za mesta od 1 do 3, mu spominskih
medalj za te tekmovalce ni potrebno zagotoviti.

8.

Merilo sodniške sestave

Število sodnikov v posamezni sodniški sestavi se vrednoti s pripadajočim
številom točk iz naslednje preglednice:
Število sodnikov v posamezni sodniški sestavi
Prijavitelj bo v vseh sodniških sestavah uporabil število sodnikov
5+1. (5 ocenjevalnih sodnikov ter 1 sodnik za odbitke)
Prijavitelj bo v vseh sodniških sestavah uporabil število sodnikov
3+1. (3 ocenjevalne sodnike ter 1 sodnik za odbitke)
Prijavitelj bo v vseh sodniških sestavah uporabil tudi vsaj enega
tujega sodnika z opravljenim izobraževanjem za sodnike ICU
nivo 2.

9.

Število točk
3
1

2

Merilo izbora prijavitelja v preteklih sezonah

Izbor prijavitelja za organizacijo tekmovanja v pretekli(h) sezoni(ah) se vrednoti
s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Število preteklih izborov
Prijavitelj je kandidiral vsako leto razpisa, a ni bil nikoli izbran.

Prijavitelj je kandidiral, a ni bil izbran zadnji dve sezoni.

Prijavitelj je kandidiral a ni bil izbran v pretekli sezoni.

Prijavitelj je kandidiral in bil izbran v pretekli sezoni.

Število točk
8
4

2

0

V razpisu za sezono 2018/2019 vsi prijavitelji prejmejo 0 točk, saj gre za prvo
izvedbo razpisa.

10. Metodologija izbora v primeru istega števila točk dveh ali
več prijaviteljev
V kolikor se po seštevku vseh točk zgodi, da za isti termin kandidira več
prijavitelje z isto vsoto točk se sledi sledeči metodologiji korakov:

1. Korak: Izbran je prijavitelj, ki je imel v točki 4. Merilo izkušenj največje število
točk.
2. Korak: V kolikor je po prvem koraku še vedno več prijaviteljev z istim številom
točk se izbere prijavitelja, ki je v točki 5. Merilo cene prijavnine dosegel največje
število točk.
3. Korak: V kolikor je po prvem in drugem koraku še vedno več prijaviteljev z istim
številom točk se izbere prijavitelja, ki je v točki 7. Merilo medalj, pokalov in
nagrad dosegel največje število točk.
4. Korak: V kolikor je po prvem drugem in tretjem koraku še vedno več prijaviteljev
z istim številom točk se izbere prijavitelja, ki je v točki 8. Merilo izbora prijavitelja
v preteklih sezonah dosegel največje število točk.
5. V kolikor je po prvih štirih korakih še vedno več prijaviteljev z istim številom točk
se prijavitelja izbere z žrebom.

11. Interpretacije različnih kriterijev
Za vse interpretacije pogojev, meril in kriterijev je pristojen izvršni odbor CZS.
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