
 

Ljubljana, 20.julij 2016 

 

RAZPIS ZA IZBOR TRENERJEV 

DRŽAVNIH REPREZENTANC SLOVENIJE 

ZA ICU SVETOVNO PRVENSTVO 2017 

 
Cheerleading zveza Slovenije razpisuje izbor za trenerje članske in mladinske 
državne reprezentance Slovenije za ICU svetovno prvenstvo, ki bo aprila 2017 

potekalo v Orlandu, ZDA. 
 

Razpis za izbor trenerjev članskih ekip je objavljen ponovno. Razpisane so samo 
kategorije v katerih se na prvem razpisu za izbor trenerjev z dne 21. januar 

2016, ni nihče prijavil. 
 

Razpisu se dodaja tudi izbor trenerjev za mladinske kategorije, saj je bila na 

letošnji skupščini ICU sprejeta odločitev, da se leta 2017 prvič izvede tudi 
svetovno prvenstvo v mladinskih starostnih kategorijah. 

 
Trenerjem državnih reprezentanc se bodo v primeru udeležbe na ICU 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: 
• članska mešana cheerleading ekipa 

• članska dekliška cheerleading ekipa 
• članska hip hop cheer plesna ekipa 

• mladinska mešana cheerleading ekipa  

• mladinska dekliška cheerleading ekipa 
• mladinska freestyle cheer plesna ekipa 

• mladinska hip hop cheer plesna ekipa 

 
1. Pogoj 

 polnoletnost 

 
2. 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 
 



 

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

  
Izbor trenerjev bosta na predlog direktorja reprezentanc 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 nedelja, 31. julij 2017. 
 

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

Marko Sabol 
Generalni sekretar l.r. 
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