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Razpis za izbor trenerjev državne reprezentance Slovenije za 

ICU svetovno prvenstvo 2017 
 
Cheerleading zveza Slovenije razpisuje izbor za trenerje državne reprezentance Slovenije za ICU 
svetovno prvenstvo, ki bo aprila 2017 potekalo v Orlandu na Floridi, ZDA. 

Trenerjem državne reprezentance se bodo v primeru udeležbe na svetovnem prvenstvu 2017 pokrili 
stroški letalske karte, bivanja in lokalnega prevoza v ZDA. Trenerji državne reprezentance imajo vlogo 
selektorja pri izboru tekmovalcev za državno reprezentanco. Po sprejeti odločitvi glede trenerjev se bo 
opravil izbor tekmovalcev za državno reprezentanco v skladu z navodili in odločitvami izbranih 
trenerjev. 
 

Izbor trenerjev bo potekal v naslednjih kategorijah: 
1. Mešana (Coed) cheerleading ekipa 
2. Ženska (All Girl) cheerleading ekipa 
3. Freestyle cheer plesna ekipa 
4. Hip hop cheer plesna ekipa 

 

Pogoj: 
• polnoletnost. 

 

Merila za izbor: 
• tekmovalna uspešnost kot tekmovalec v kategoriji za katero kandidira, 
• tekmovalna uspešnost kot trener v kategoriji za katero kandidira, 
• druge podobne izkušnje, potrdila, certifikati ipd. s področja športnega tekmovanja in 

treniranja. 
 

Prijava: 

Kandidati morajo poslati izpolnjen obrazec ter življenjepis z navedenimi dosežki, referencami, in 
ostalimi informacijami, ki lahko vplivajo na izbor kandidata. 
 

Izbor trenerja bosta na predlog direktorja reprezentance opravila strokovni svet za cheerleading in 
strokovni svet za cheer ples. 
 

Prijava se odda na priloženem obrazcu (skeniran) skupaj z zahtevanimi prilogami ter se pošlje na 
elektronski naslov reprezentanca@cheerleading.si. 

 

Rok za oddajo prijave je torek, 09. 02. 2016. 

 

V primeru dodatnih vprašanj prosim pišite na reprezentanca@cheerleading.si. 

  

Marko Sabol 

Generalni sekretar l.r. 
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PRIJAVNI OBRAZEC 

Trener slovenske državne reprezentance 2017 

 

Ime in priimek:  

 

Datum rojstva: 

 

Naslov: 

 

Poštna številka in kraj: 

 

Država: 

 

Telefon: 

 

E-mail: 

 

Prijavljam se kot trener v naslednjih kategorijah: 

 
 

 

Priloge (npr. seznam tekmovalnih dosežkov, seznam pridobljenih usposabljanj, seznam 
pridobljenih certifikatov -potrebno priložiti kopije potrdil, CV, ipd.): 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Kraj in datum: 

 

Podpis: 

 


