
 

Ljubljana, 7. marec 2017 

 

TEKMOVANJE OSNOVNIH CHEERLEADING IN 

CHEER PLESNIH SKUPIN SLOVENIJE 2017 

1. APRIL 2017, MARIBOR 

 

Tekmovanje osnovnih cheerleading in cheer plesnih skupin Slovenije 2017 je 

tekmovanje, ki ga organizira Cheerleading zveza Slovenije (CZS). Tekmovanje je 
namenjeno osnovnim skupinam v vseh starostnih kategorijah v cheerleadingu in 

cheer plesu in je odprtega tipa, zato članstvo v CZS ni pogoj za udeležbo. 

V razpisu je nevtralno za oba spola uporabljena moška slovnična oblika. 

 

1. Datum 

Tekmovanje bo potekalo 1. aprila 2017. O točni uri bodo ekipe obveščene z 

objavo urnika, ki bo na voljo predvidoma en teden pred tekmovanjem. 

 

2. Lokacija 

Tekmovanje bo potekalo v Športnem centru II. gimnazije v Mariboru. 

 

3. Prijavnina 

Za registrirane tekmovalce znaša 10,00EUR na tekmovalca, ne glede na število 

kategorij v katerih tekmovalec tekmuje.  

Za neregistrirane tekmovalce znaša 15,00EUR na tekmovalca, ne glede na 

število kategorij v katerih tekmovalec tekmuje. 

 

Prijava na tekmovanje vključuje: 

• Pravico do udeležbe na tekmovanju. 

• Vsaka ekipa od 1. do 3. mesta dobi pokal. 

• Vsi tekmovalci prejmejo spominske medalje. 

• Vse skupine bodo po tekmovanju dobile brezplačne fotografije (skupinske 

fotografije, fotografije nastopov, fotografije podelitve nagrad), ki jih bodo 
naredili uradni fotografi tekmovanja. 

 



 

4. Rok za prijave 

Zadnji dan za prijave je ponedeljek, 20. marec 2017. 

Prijava se izvede preko prijavnice, ki je na voljo v ločeni datoteki. 

 

5. Tekmovalna pravila 

Na tekmovanju ekipe tekmujejo po javno objavljenem tekmovalnem pravilniku 

Cheerleading zveze Slovenije za sezono 2016/2017. V njem so določene tudi 
tekmovalne kategorije ter starostni razredi. Pravilnik najdete na povezavi. 

 

Število tekmovalcev, čas nastopa ter starostni razredi: 

ŠTEVILO TEKMOVALCEV/ 
ČAS NASTOPA 

KATEGORIJE 

Najmanj Največ 
Število 
rezerv 

Min. čas 
nastopa 

Max. čas 
nastopa 

Cheerleading 

Osnovne cheerleading 

skupine - mlajše 
5 25 do 5 do 2:00 

Osnovne cheerleading 

skupine - starejše 
5 25 do 5 do 2:00 

Cheer ples 

Osnovne cheer pom 

skupine – otroške 
4 25 do 5 do 2:30 

Osnovne cheer pom 

skupine – mladinske 
4 25 do 5 1:15 2:30 

Osnovne cheer pom 

skupine – članske 
4 25 do 5 1:15 2:30 

 

STAROSTNI 
RAZREDI 

KATEGORIJE 

Leto rojstva Starost 

Cheerleading 

Osnovne cheerleading 

skupine - mlajše 
2000 in mlajši 17 let in mlajši 

Osnovne cheerleading 

skupine - starejše 
2001 in starejši 16 let in starejši 

Cheer ples 

Osnovne cheer pom 

skupine – otroške 
2005-2010 7-12 let 

Osnovne cheer pom 

skupine – mladinske 
2001-2005 12-16 let 

Osnovne cheer pom 

skupine – članske 
2003 in starejši 14 let in starejši 

 

http://www.cheerleading.si/wp-content/uploads/2017/01/CZS-tekmovalni-pravilnik-2016-2017.pdf


 

6. Prijave trenerjev in spremljevalcev 

Vsaka skupina lahko prijavi trenerja in pomočnika trenerja brezplačno ter 5 
varovalcev ali spremljevalcev za katere plača prijavnino za registrirane člane. 

Skupina s 15 člani ali več lahko prijavi trenerja in 2 pomočnika trenerja 
brezplačno ter 5 varovalcev ali spremljevalcev za katere plača prijavnino za 

registrirane člane. 

 

7. Več informacij 

Sproti vas bomo obveščali tudi o vseh novostih in aktivnosti, ki jih bomo 

organizirali za vas, zato redno spremljajte spletno stran tekmovanja. 

Dodatna vprašanja glede tekmovanja lahko pošljete na info@cheerleading.si.  

 

8. Organizator tekmovanja 

Cheerleading zveza Slovenije 

Kunaverjeva 2 
1000 Ljubljana 

www.cheerleading.si 

http://www.cheerleading.si/
mailto:info@cheerleading.si
http://www.cheerleading.si/

