
 

 

 

 

 

Informator za 

Šolsko državno prvenstvo CZS 

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

 

Spoštovani udeleženci državnega prvenstva šolskih cheer plesnih in 
cheerleading skupin 2019,  

Pozdravljamo vas na šolskem državnem tekmovanju, ki bo potekalo v 
Ljubljani. V nadaljevanju vam posredujemo informacije v zvezi s potekom 
tekmovanja. Vse udeležence naprošamo, da se natančno seznanijo s 
posredovanim, saj se bo tako tekmovanje odvijalo 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. 

 

Informacije o tekmovanju: 

Na letošnjem šolskem državnem prvenstvu se bo predstavilo okoli 350 
otrok in mladostnikov iz osnovnih in srednjih šol.   

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

 

 

Prihod in prijava 7:30-9:00 
Otvoritev 9:00 
Pričetek tekmovanja 9:05 
Podelitev   11:00 



 

 

 

 

 

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 šole, 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. 
Vodja ekipe mora ob registraciji predložiti PODPISANO PRIJAVO 
TEKMOVALCEV iz aplikacije, preko katere jih je šola prijavila. 

Poimenska registracija se bo izvajala ob prihodu. Vsi tekmovalci naj 
imajo s seboj osebni dokument ali fotokopijo le-tega. 

 

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 v dvorani Krn na Fakulteti za šport. 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 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 9:00. 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. 

 

Video ogled: 

Po nastopu bo tekmovalcem omogočen ogled posnetka nastopa na desni 
strani izhoda iz tekmovališča.  

 

Razglasitev: 

Vse skupine naprošamo, da se ob 10:45 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 določilo vrstni 
red mimohoda. Podelitev se začne z mimohodom tekmovalcev.  



 

 

 

 

 

 

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 podelitvijo priznanj bo dostop do podija dvorane 
omogočen vsem udeležencem. 

Razglasilo se bo vse rezultate. Pokale prejmejo prvi trije iz vsake kategorije. 
Ob razglasitvi bodo na zmagovalni oder vabljeni vsi člani treh prvouvrščenih 
ekip, kjer bodo prejeli pokale in spominske medalje. Spominsko medaljo 
prejmejo vsi nastopajoči. Vsak posameznik prejme samo eno spominsko 
medaljo, ne glede na število kategorij v katerih je nastopal. Po podelitvi 
sledi uradno fotografiranje.  

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. 

 

Gledalci: 

Vhod za obiskovalce bo odprt od 8:30. Vstopnine ni. Restavracije in kavarne 
so v neposredni bližini dvorane. Po zaključku šolskega državnega prvenstva 
bo dvorana izpraznjena pred začetkom klubskih tekmovanj CZS.  

 

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 

 

Načrt dvorane: 

 

 


