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Spoštovani udeleženci državnega prvenstva šolskih cheer plesnih in 
cheerleading skupin 2017,  

pozdravljamo vas na šolskem državnem tekmovanju, ki bo letos potekalo že 
tretjič v Mariboru. V nadaljevanju vam posredujemo informacije v zvezi s 
tekmovanjem, za katere upamo, da vam bodo v pomoč. Vse udeležence 
naprošamo, da se natančno seznanijo s posredovanimi informacijami, saj se bo 
tako tekmovanje odvijalo hitreje ter brez nepotrebnih zapletov.  

Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo za udeležbo in vam želimo, da bi se v naši 
družbi prijetno počutili, ter da bi dosegli čim boljše rezultate. 

 
1. Informacije o tekmovanju 
Na letošnjem šolskem državnem prvenstvu se bo predstavilo okoli 160 otrok in 
mladostnikov iz osnovnih in srednjih šol.   

Ker je sama izvedba tekmovanja odvisna tudi od sodelovanja nastopajočih 
tekmovalcev, vas naprošamo, da natančno pregledate urnik tekmovanja in vse 
ostale informacije vsebovane v tem informatorju. Ustrezna priprava udeležencev 
bo omogočila nemoten potek tekmovanja v predvidenih časovnih okvirih.  

Čeprav se bo organizator potrudil, da bo tekmovanje potekalo v skladu z 
urnikom in posredovanimi informacijami, prosimo za razumevanje v primeru 
morebitnih odstopanj.  

 



 

 

Letošnje tekmovanje poteka na II. gimnaziji Maribor, kjer imamo na razpolago 
dve dvorani. V plesni dvorani bo potekalo ogrevanje,  tekmovalni nastop pa v 
glavni dvorani. Tekmovanje bo potekalo v glavni dvorani na dveh tekmovalnih 
površinah (cheerleading in cheer ples). Naslov dvorane je: II. gimnazija Maribor, 
Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor. Parkirišča za avtobuse ni na razpolago. 
Avtobus lahko tekmovalce odloži na Žitni ulici pred vhodom in odpelje. 

 
2. Potek tekmovanja 
2.1 Prihod udeležencev 

Prihod udeležencev je mogoč od 8:30 do 10:00. Pri vhodu za tekmovalce vas bo 
sprejelo naše osebje.  Predstavnike naprošamo, da osebju tekmovanja 
pokažejo uradno prijavnico, ki jo natisnete ter opremite z žigom šole in podpisom 
ravnatelja kot odgovorne osebe.  

 

2.2 Garderobe 

Organizator je vsem tekmovalcem zagotovil in uredil prostor za preoblačenje, ki 
bo ustrezno označen (ime društva na vratih). Vse udeležence naprošamo, da 
skrbijo za svoje stvari ter da vrednejših predmetov ne puščajo v garderobah. 
Organizator za varnost osebnih predmetov v garderobah ne odgovarja. Prosimo, 
da skrbite v garderobah za red in čistočo. Udeležence naprošamo, da prostore 
zapustijo v takšnem stanju, kot so jih prevzeli. V primeru poškodovanja 
inventarja ali v primeru izjemnega smetenja garderobe bo organizator skupini, 
ki je koristila garderobo, primoran zaračunati popravilo oz. dodatno čiščenje. 

 

2.3 Ogrevanje 

Dvorana za ogrevanje se nahaja v 1. nadstropju gimnazije in jo lahko koristijo 
vse skupine. 

 

 

 



 

 

2.4. Uradna otvoritev tekmovanja 

Uradna otvoritev tekmovanja bo v soboto ob 10.30. Vse skupine naprošamo, da 
se ob 10.20 zberejo v hodniku glavne dvorane, kjer jih bo osebje razporedilo po 
vrsti ter jim razdelilo table z napisi imena društev oziroma šol. Osebje bo 
razporedilo skupine ter jim natančno določilo vrstni red mimohoda. Uradna 
otvoritev se začne z mimohodom tekmovalcev. Sledi otvoritev tekmovanja in 
slovenska himna.  

Med potekom tekmovanja zadrževanje na podiju dvorane (ob tekmovalnih 
površinah) ne bo mogoče. Dostop do podija imajo le tekmovalci, ki izvajajo 
tekmovalni nastop ter njihovi trenerji in morebitni spremljevalci skupine. Vsi 
ostali udeleženci si bodo lahko tekmovalne nastope drugih skupin ogledali s 
tribun. Med uradno otvoritvijo tekmovanja ter podelitvijo priznanj bo dostop do 
podija dvorane omogočen vsem udeležencem. 

 

2.5. Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj, prevzem sodniških 
listov, diplom in spominskih medalj 

Po razglasitvi bodo lahko vse skupine prevzele sodniške liste na lokaciji, ki bo 
sporočena naknadno. Diplome bodo izdane na ime šole in so namenjene 
dokazovanju uspeha, ki ga je šola dosegla na tekmovanju. 

Spominsko medaljo prejmejo vsi nastopajoči. Vsak posameznik prejme samo 
eno spominsko medaljo, ne glede na število kategorij v katerih je nastopal. 

 
3. Glasbeni medij 
Skupine obveščamo, da morajo imeti glasbo na USB ključu. Dve skupini pred 
nastopom vaših tekmovalcev naj bo oseba za glasbo pri DJ mizi, da poda znak za 
pričetek nastopa. 

 
 
 



 

 

4. Razno 
4.1. Gledalci 

Prireditev je odprta za gledalce od 10.00. Vstopnine ni. Restavracije in kavarne 
ter trgovina so v neposredni bližini šole. 

 

4.2. Dodatne informacije 

Za morebitne dodatne informacije preverite spletno stran tekmovanja 
http://www.cheerleading.si/ ali nam pišite na elektronski naslov 
info@cheerleading.si. 


