
 

Informator za 

Tekmovalni dan CZS 

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

 

Časovnica: 

 

Prihod z avtobusi: 

Šoferje avtobusov naprošamo, da tekmovalce odložijo na Kosovelovi ulici. 

Parkirišč za avtobuse ni na razpolago.  

 

Registracija: 

Prosimo, da k mizi za registracijo najprej pristopi le en predstavnik društva, 

ki bo uredil formalnosti za vstop v dvorano in dostop do garderob. 

Tekmovalci bodo pred vstopom prejeli tudi žig, ki jim bo omogočal gibanje 

po dvorani. 

Poimenska registracija se bo izvajala ob prihodu IN pred vsakim 

nastopom. Tekmovalci morajo imeti s seboj veljaven osebni dokument (ali 

kopijo). 

Prosimo, da se držite urnika prve registracije. Prihodi po 15.00 uri ne bodo 

obravnavani.  

 

 

 

 

 

Registracija 10:00-15:00 

Uradna otvoritev 12:30 

Pričetek tekmovanja 12:40 

Podelitev – Tekmovanje osnovnih 

skupin, mini starostne kategorije 
14:15 

Podelitev – skupine DP 20:00 



 

Načrt dvorane: 

 

 

Glasba: 

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.  

 

Garderobe: 

Organizator je vsem tekmovalcem zagotovil in uredil prostor za 

preoblačenje. 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. Vnos hrane  

in pijače v dvorane Fakultete za šport ni dovoljen. 

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. 

 

Otvoritev: 

Uradna otvoritev tekmovanja z uvodnim nagovorom in slovensko himno bo 

ob 12.30h. Prosimo, da otvoritev s svojimi varovanci spremljate s tribun.  

 

Ogrevanje in predtekmovalna procedura: 

Dostop na ogrevalne površine (Fakulteta za šport, dvorana Mangart) bo 

tekmovalcem omogočen skladno z urnikom. Prosimo, da spremljate potek 

tekmovanja in se pravočasno zglasite na točki za check in pred nastopom, 

kjer bomo preverjali osebne podatke članov skupin, kot so bili prijavljeni v 

prijavi. 

Razumemo, da mnogi trenerji na tekmovalnem dnevu nastopate v različnih 

vlogah, in da je včasih urnik uradnega treninga v navzkrižju z nekaterimi 

vašimi obveznostmi ta dan. S tem v mislih dovoljujemo možnost, da v 

dogovoru s trenerji drugih ekip, ob striktnem upoštevanju časovne 

omejitve uradnega treninga, svoj uradni trening opravite izven 

načrtovanega termina.  

 

Video ogled: 

Po nastopu bo tekmovalcem omogočen ogled posnetka nastopa na desni 

strani izhoda iz tekmovališča.  

 

Razglasitev: 

Razglasilo se bo vse rezultate. Odličja prejmejo prvi trije iz vsake kategorije. 

Ob razglasitvi bodo na zmagovalni oder vabljeni vsi člani treh prvouvrščenih 

ekip, kjer bodo prejeli odličja. Po podelitvi sledi uradno fotografiranje.  

 

 

 



 

Vstopnina in dostop do tribun: 

Blagajna bo odprta od 11.30h, vhod za obiskovalce pa bo odprt od 12.00h. 

Tekmovalcem, trenerjem in spremljevalcem bo ogled tekmovanja 

omogočen s stranskih tribun, sredinska tribuna je namenjena obiskovalcem 

z vstopnicami.  

Odrasli: 8,00 EUR 

Otroci do 12. leta: 5,00 EUR 

Otroci do 6. leta: prost vstop 

 

Navijači na tribunah: 

Navijači na tribunah so dobrodošla popestritev tekmovalnih nastopov. S 

transparenti, skandiranjem in aplavzom bistveno pripomorejo h dobremu 

vzdušju na naših dogodkih. 

Vendarle pa prosimo, da se vaši navijači vzdržijo uporabe trobelj, saj 

z njimi lahko zmotijo izvedbo tekmovalnih nastopov do te mere, da 

tekmovalci na parterju ne slišijo glasbe iz ozvočenja. 

 

Prodajna stojnica: 

Na tekmovanju bo prisotna prodajna stojnica Super Produkti.  

 

Organizator tekmovanja: 

Cheerleading Zveza Slovenije, Kunaverjeva ulica 2, 1000 Ljubljana  

 

Kontaktni osebi na dan tekmovanja: 

Marko Sabol: 041/412 131 

Martin Tuš:  040/167 671 

http://superprodukti.si/

