
Spoštovani!

Šport mora imeti pomembno vlogo pri otrocih in mladini, predvsem pri njihovem razvoju 
in vključenosti v družbo, zato daje naša zveza temu področju še posebej velik pomen. 
Cheerleading Zveze Slovenije (CZS) se ukvarja z dvema disciplinama, cheerleadingom in cheer plesom, 
pod svojim okriljem pa ima skoraj 1.000 športnikov, ki prihajajo iz 22 različnih društev iz cele Slovenije. 
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Letošnjo sezono se na ICU svetovno prvenstvo odpravlja do sedaj najštevilčnejša reprezentanca, katere 
tekmovalci prihajajo iz skoraj vseh društev. Državna reprezentanca Slovenije šteje čez 100 članov. 

Članske in mladinske cheerleading in cheer plesne reprezentance bodo aprila 2019 pod 
okriljem CZS zastopale Slovenijo na ICU svetovnem prvenstvu v Walt Disney World Resortu v 

Orlandu na Floridi, ZDA, s katerega se vsako leto vračajo z vidnimi dosežki: 
• 4. mesto mladinska cheer plesna skupina (2018),

• 2. mesto članski cheer plesni par (2017), 
• 3. mesto članska dekliška cheerleading ekipa (2017),

• 4. mesto članska cheer plesna skupina (2017),
• 4. mesto članska dekliška cheerleading ekipa (2016),

• 4. mesto članski cheer plesni par (2016),
• 1. mesto članski cheer plesni par (2015),
• 2. mesto članski cheer plesni par (2014),

• 2. mesto članska mešana cheerleading ekipa (2014),
• 3. mesto članski partnerski dvig (2014),

• 4. mesto članski dekliški skupinski dvig (2014),
• od 2009 do 2013 pa še 2 x 1. mesto, 1 x 2. mesto, 4 x 3. mesto in 1 x 4. mesto.



Stroški take odprave so zelo obsežni, letos celoten projekt ocenjujemo na okvirno 200.000,00 EUR. 
Brez pomoči sponzorjev in donatorjev nam bo težko uspelo. Z vašo pomočjo želimo članom namreč 

zagotoviti kvalitetno pripravo na tekmovanje in udeležbo na svetovnem prvenstvu. 

Donirate lahko posameznemu članu reprezentance, posamezni reprezentanci / skupini ali pa celotni 
reprezentanci. Prosimo vas, da v namen donacije točno napišete komu je donacija namenjena:

• ime in priimek člana, 
v kolikor donirate članu reprezentance,

• naziv reprezentance, 
v kolikor donirate posamezni reprezentanci 

(mladinska cheer dance; članska cheer dance; članska cheer hip hop; mladinska mešana cheerleading; članska dekliška cheerleading),
• državna reprezentanca CZS, 

v kolikor donirate celotni reprezentanci.

Z veseljem prisluhnemo vašim željam in smo pripravljeni tudi na druge oblike sodelovanja in možnosti. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na spodaj priloženi telefonski številki oziroma po elektronski pošti.

Andrej Nedeljkovič,
direktor državne reprezentance CZS
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