
 

Ljubljana, 4. april 2016 

 

RAZPIS IZBORA DRŽAVNE REPREZENTANCE 2017 V 

KATEGORIJI FREESTYLE CHEER PLESNA EKIPA 
 
Cheerleading zveza Slovenije objavlja razpis izbora, za sprejem v državno 

reprezentanco, ki bo na ICU svetovnem prvenstvu 2017 v ZDA zastopala 
Slovenijo. V razpisu je moška slovnična oblika uporabljena enakovredno, tako za 

moški kot ženski spol. 

 
1. Datum izbora 
Sobota, 16. april 2016, od 9:30 do 12:00 (tehnični elementi) in od 13:30 do 
15:30 (koreografija). 

 
2. Kraj izbora 
Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana, dvorana Mangart. 

 
3. Tekmovalna kategorija za katero bo potekal izbor  
Freestyle cheer plesna ekipa 

 
4. Pogoji za prijavo 
Kandidati morajo za prijavo na izbor izpolnjevati tri pogoje: 

 starost: Kandidati morajo biti letnik rojstva 2003 ali starejši.  

 državljanstvo: Kandidati morajo biti državljani republike Slovenije.  
 izbrani kandidat mora biti registriran tekmovalec CZS (lahko se uredi 

naknadno po opravljenem izboru) 

 
5. Strokovna komisija za izbor reprezentantov 
O članih strokovne komisije boste obveščeni naknadno. 

 
6. Znanje, ki se bo preverjalo na izboru 
Špage, kicki, illusion, leg hold, toe touch, vezan toe touch, split, dolgi skok, side, 

tilt, disc, firebird, calypso z zaklonom, C-jump, turning C-jump, fouettes a la 
seconde, dvojna, trojna pirueta, gimnastični elementi, leg hold turn, switch tilt, 

fouettes a la seconde z menjavo fokusa, ... (navedeni so nekateri, ne pa vsi 
elementi) 

 
7. Datum rezultatov  
O rezultatih izbora bodo kandidati obveščeni v roku 14 dni. Obveščanje bo 

potekalo preko elektronske pošte na elektronski naslov posameznega kandidata. 

 
 



 

8. Kriteriji izbora 
Kandidati bodo izbrani po objektivnih kriterijih, ki jih bo postavila komisija za 
izbor. 

 
9. Prijava na izbor 
Prijava na izbor je možna preko spletne prijave na tej povezavi. V kolikor 

kateremu od kandidatov prijava do izbora ne bo uspela, se lahko kljub temu 
udeleži izbora. 

 

10. Stroški 
Predvidena cena udeležbe na ICU svetovnem prvenstvu 2017 za eno osebo 
znaša 1.300 – 1.500 EUR, kar je zgolj ocenjena vrednost, ki je odvisna od več 

dejavnikov. V tej oceni stroška udeležbe na tekmovnju je zajeta: 
 letalska karta, 

 nočitve, 
 prehrana, 

 prevozi in 
 kotizacija za tekmovanje. 

 
Poleg tega lahko nastanejo še nekateri drugi stroški (npr. najem telovadnice za 

treninge, dresi oz. uniforme, ipd.), ki so seveda odvisni od dogovora med 
trenerjem in posamezniki, ki bodo izbrani v reprezentanco. Prijava za mesto v 

reprezentanci ne pomeni, da kandidat prevzema kakršnekoli finančne 

obveznosti. 

 
11. Informacije o izboru 
V primeru dodatnih vprašanj lahko pišete na elektronski naslov 
reprezentanca@cheerleading.si ali pokličete na telefon 040 560 900. 

 
Direktor reprezentance 

Uroš Petan 

 

https://docs.google.com/forms/d/16xox_6NEXSuO0T2oiUIqbIqIhHmC-KSLuuJZI79SC9I/viewform
mailto:reprezentanca@cheerleading.si

