
športna dvorana Milojke Štrukelj

NOVA GORICA
21. in 22. maj 2016



Pozdravljeni,

Športni Klub Twist Nova Gorica v sodelovanju s Cheerleading zvezo Slovenije 
(CZS) vabi na tekmovanje SLO CHEER OPEN 2016, ki se bo odvijalo 21. in 22. 
maja v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici.
Pridružite se nam in osvojite možnost tekmovanja na prihodnjem ECU 
evropskem prvenstvu na Dunaju, ICU reprezentančnem ter IASF klubskem 
svetovnem prvenstvu na Floridi!
Slo Cheer Open 2016 je eden izmed največjih dogodkov v regiji, saj združuje 
ekipe iz vse Evrope, tekmovanje pa je hkrati tudi državno prvenstvo za 
slovenske ekipe, članice CZS.
Vrhunski nastopi ekip na višku slovenske cheerleading sezone v kombinaciji 
z izjemno mednarodno sodniško zasedbo so garancija za dogodek, ki ga 
zagotovo ne smete zamuditi.
Poleg tega je tekmovanje vključeno tudi v ligaško tekmovanje European 
Cheerleading League. Najboljši v ligi si tako lahko priborijo udeležbo na ECU 
Evropskem prvenstvu.
V nadaljevanju sledi nekaj osnovnih informacij o tekmovanju in pravilih 
sodelovanja.
Informacije boste našli tudi na naši spletni strani, kjer bomo sproti objavljali, 
kaj je novega. Na nas se lahko obrnete tudi preko elektronske pošte na: info@
sktwist.com

Z lepimi pozdravi,

Ekipa ŠK Twist

http://www.sktwist.com/wp/
mailto:info%40sktwist.com?subject=
mailto:info%40sktwist.com?subject=


TEKMOVALNE KATEGORIJE
LETO ROJSTVA
CHEERLEADING  CHEERDANCE

MINI    /    2008 in mlajši
OTROCI  2003  in mlajši  2004 – 2009
MLADINCI  2000 – 2004   2000 – 2004
ČLANI   2001 in starejši  2002 in starejši
OSN. MLAJŠI  1999 in mlajši  /
OSN. STAREJŠI 2000 in starejši  /

CHEER PLES
          MINI              OTROCI         MLADINCI        ČLANI

FREESTYLE POM CHEER PLESNE SKUPINE +  +  +  +
FREESTYLE POM CHEER PLESNI PARI  +  +  +  +
HIP HOP CHEER PLESNE SKUPINE  +  +  +  +
HIP HOP CHEER PLESNI PARI   +  +  +  +
JAZZ CHEER PLESNE SKUPINE   +  +  +  +
JAZZ CHEER PLESNI PARI    +  +  +  +
TIME OUT CHEER PLES          +
OSNOVNE FREESTYLE POM SKUPINE  +  +  +  +

CHEERLEADING
OTROCI         MLADINCI         ČLANI       MLAJŠI     STAREJŠI

CHEERLEADING SKUPNE – DEKLETA +  +  +  
CHEERLEADING SKUPINE – MEŠANE +  +  +  
SKUPINSKI DVIGI – DEKLETA    +  +  
SKUPINSKI DVIGI – MEŠANI    +  +  
PARTNERSKI DVIGI      +  +  
POSAMEZNIKI    +  +  +  
OSNOVNE CHEERLEADING SKUPINE       +  +

Prijavite lahko tudi poljubno število ekip za revijalni nastop. Za ekipe v revijalnem 
delu ni starostnih kategorij ali posebnih pravilnikov.

           ROK ZA PRIJAVO JE 22. 4. 2016.



PRAVILA
Na tekmovanju bo sodila mednarodna ekipa priznanih sodnikov.
Ekipe naj pred prijavo preverijo pravilnik CZS, ki velja za sezono 2015/2016.
Celoten pravilnik je na voljo tukaj.

PRIJAVNINA
    ČLANI CZS OSTALI  REVIJA
1. KATEGORIJA  15,00 €/osebo 23,00 €/osebo 5,00 €/osebo
2. KATEGORIJA  10,00 €/osebo 15,00 €/osebo 
VSAKA NADALJNA 5,00 €/osebo 10,00 €/osebo 

En trener in en pomočnik trenerja na ekipo ne plačata prijavnine. V kolikor skupina 
šteje več kot 15 tekmovalcev, lahko brezplačno prijavite trenerja in dva pomočnika 
trenerja. Prijavite lahko tudi 5 varovalcev ali spremljevalcev, ki pa morajo plačati 
prijavnino za registrirane člane.

    ROK ZA PLAČILO PRIJAVNINE JE 10. 5. 2016.

http://www.cheerleading.si/pravilniki/


KVALIFIKACIJE ZA ECU EVROPSKO PRVENSTVO 2016 

Člani CZS si lahko z vrhunskimi nastopi na Slo Cheer Open 2016 zagotovijo 
tudi nastop na ECU evropskem prvenstvu, ki bo 2. in 3. julija 2016 na Dunaju.

Na evropsko prvenstvo se bosta kvalificirala najvišje uvrščena nastopa članov 
CZS v naslednjih kategorijah (dva predstavnika):

∙ Članske cheerleading skupine - mešane (Premier)
∙ Članske cheerleading skupine - dekliške (Premier)
∙ Mladinske cheerleading skupine - mešane (Elite)
∙ Mladinske cheerleading skupine - dekliške (Elite)
∙ Članske in mladinske freestyle pom cheer plesne skupine
∙ Članske in mladinske hip hop cheer plesne skupine
∙ Članske in mladinske jazz cheer plesne skupine 

Na evropsko prvenstvo se bo kvalificiral tudi najbolje uvrščen nastop članov 
CZS v naslednjih kategorijah (en predstavnik):

∙ Članski in mladinski skupinski dvigi - mešani
∙ Članski in mladinski partnerski dvigi
∙ Članski in mladinski freestyle pom cheer plesni pari
∙ Članski in mladinski hip hop cheer plesni pari
∙ Članski in mladinski jazz cheer plesni pari



KVALIFIKACIJE ZA ICU SVETOVNO PRVENSTVO 2017

Glede na pravilnik o reprezentancah CZS, Slo Cheer Open 2016 šteje kot 
kvalifikacijsko prvenstvo za ICU svetovno prvenstvo v cheerleadingu in cheer 
plesu, ki bo potekalo naslednjo pomlad na Floridi. 

Kvalificirali se bosta najboljši ekipi CZS članov iz naslednjih kategorij:

∙ Članski freestyle pom cheer plesni pari
∙ Članski hip hop cheer plesni pari

IASF KLUBSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2017
Člani CZS se lahko kvalificirajo na IASF klubsko svetovno prvenstvo 2017, ki 
bo prav tako potekalo na Floridi naslednjo pomlad. 

Kvalifikacije so razpisane za naslednje kategorije:

∙ Mladinske cheerleading skupine - dekliške in mešane
∙ Članske cheerleading skupine - dekliške in mešane
∙ Članske freestyle pom cheer plesne skupine
∙ Članske hip hop cheer plesne skupine
∙ Članske jazz cheer plesne skupine



EUROPEAN CHEER LEAGUE

European Cheer League (ECL) je virtualna liga s posebnim točkovnim 
sistemom, ki športnikom omogoča primerjavo tudi z ekipami, s katerimi se 
ne srečujejo na istih tekmovanjih.

V ECL sezoni 2016 lahko ekipe sodelujejo v naslednjih kategorijah:

∙ Članske cheerleading skupine - mešane (Premier)
∙ Članske cheerleading skupine - dekliške (Premier)
∙ Članske freestyle pom cheer plesne skupine
∙ Mladinske cheerleading skupine - mešane (Elite)
∙ Mladinske cheerleading skupine - dekliške (Elite)
∙ Mladinske Freestyle pom cheer plesne skupine 

ECL liga je tudi kvalifikacijsko tekmovanje za ECU evropsko prvenstvo. 
Zmagovalci vsake kategorije se neposredno kvalificirajo na evropsko 
prvenstvo, hkrati pa jim ECU podari stroške prijavnine.

Posebne nagrade

Zmagovalci v kategorijah članskih cheerleading skupin - mešanih in dekliških 
(Premier) prejmejo nove Varsity športne copate za cheerleading (do 25 članov 
ekipe). 

Člani zmagovalne ekipe v kategoriji članskih freestyle pom cheer plesnih 
skupin pa prejmejo 20% popust pri nakupu uniform znamke Varsity.

Več informacij o sami ligi ECL in njenih pravilih najdete na tej spletni strani.

http://www.europeancheerunion.com/index.php/championships/european-cheer-league

