
 

Cheerleading zveza Slovenije vabi na 

Državno prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesu 2019 

Sobota, 13. april 2019 - Športna dvorana Kodeljevo, Ljubljana 

 

Prvenstva se lahko udeležijo vse ekipe, ki so se kvalificirale v razpisane 

kategorije, kot to določa trenutno veljavni Tekmovalni pravilnik CZS. Uradni 

rezultati kvalifikacij bodo v prihodnje, a najkasneje 7 dni pred zaključkom 

prijav, objavljeni na spletni strani zveze. Dosegljivi bodo na tej povezavi. 

 

Razpisane kategorije: 

CHEERLEADING: 

• mešane cheerleading skupine (otroške, mladinske, članske) 

• dekliške cheerleading skupine (mladinske, članske) 

• posamezniki (otroški, mladinski) 

• revija 

CHEER PLES: 

• cheer pom skupine (mini, otroške, mladinske, članske) 

• cheer hip hop skupine (otroške, mladinske, članske) 

• cheer jazz skupine (otroške, mladinske, članske) 

• cheer pom pari (mladinski, članski) 

• cheer hip hop pari (mladinski, članski) 

• revija 

 

Prijave: 

Prijave bodo potekale prek spletne aplikacije za registracije in prijave. 

Prijave bodo odprte 7 dni pred zaključkom prijav. 

Vse trenerje in odgovorne prosimo, da se dobro seznanijo s pravilnikom v 

delih, ki določa status in število prijavljenih tekmovalcev ter njihovo 

posledično pravico do kvalifikacije na prihodnja mednarodna prvenstva. 

Zadnji rok za prijave: 27. marec 2019.  

 

 

https://www.cheerleading.si/wp-content/uploads/2018/10/CZS-tekmovalni-pravilnik-2018-2019-ozna%C4%8Dene-spremembe.pdf
https://www.cheerleading.si/wp-content/uploads/2018/10/CZS-tekmovalni-pravilnik-2018-2019-ozna%C4%8Dene-spremembe.pdf
https://www.cheerleading.si/tekmovanja/arhiv-rezultatov/
https://www.cheerleading.si/tekmovanja/arhiv-rezultatov/
http://czs.intelcom.si/Login.aspx
http://czs.intelcom.si/Login.aspx


 

Prijavnina na tekmovalko ali tekmovalca znaša: 

• 17,50 EUR – 1. kategorija 
• 14,50 EUR – 2. kategorija 

• 10,50 EUR – 3. in vsaka nadaljnja kategorija 

Revijalni nastopi bodo omogočeni med sodniškimi premori. V primeru 

prevelikega števila prijavljenih nastopov si pridržujemo pravico do 

zavrnitve prijav. Prijavnina za vse sodelujoče v revijalnem delu znaša 5 

EUR na udeleženca na nastop. 

 

Spremljevalci: 

Vsaka skupina lahko prijavi trenerja in pomočnika trenerja brezplačno ter 

pet varovalcev ali spremljevalcev, za katere plača prijavnino za registrirane 

člane. 

Skupina s 15 člani ali več lahko prijavi trenerja in dva pomočnika trenerja 

brezplačno ter pet varovalcev ali spremljevalcev, za katere plača prijavnino 

za registrirane člane. 

Vsaka ekipa v malih kategorijah lahko prijavi enega trenerja in enega 

pomočnika trenerja brezplačno, brez spremljevalcev. 

Prosimo, da dosledno upoštevate navodila o prijavi spremljevalcev v 

dokumentu z navodili za prijavo. 

 

Kontaktne osebe: 

• Mateja Bratuž (mateja.bratuz@cheerleading.si) - zadeve v zvezi z 

registracijo tekmovalcev v CZS,                                      
• Špela Planinc (spela.planinc@cheerleading.si) - težave s prijavo na 

tekmovanje, 

• Marko Sabol (marko.sabol@cheerleading.si) - ostale zadeve. 

 

Vse dodatne informacije bodo sproti na voljo na naši spletni strani. 

O novicah vas bomo sproti obveščali tudi preko naše Facebook strani. 
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