21.05.2022
NOVA GORICA
SLOVENIA

VABILO
Pozdravljeni,
Športni Klub Twist Nova Gorica v sodelovanju s Cheer zvezo Slovenije (CZS) vabi na tekmovanje TWIST OPEN 2022, ki
se bo odvijalo v soboto 21.5.2022 v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici (Delpinova 7, 5000 Nova Gorica)
Vrhunski nastopi ekip na višku slovneske cheerleading sezone, ter udeležba mednarodnih ekip, so garancija za
dogodek, ki ga zagotovo ne smete zamuditi.
Poleg tega je tekmovanje tudi del letošnje Evropske cheer lige ( ECL - European Cheer League) v organizaciji
Evropske cheer zveze (European Cheer Union). Več inforamcij najdete na spletni strani ECU.
V nadaljevanju sledi nekaj osnovnih informacij o tekmovanju in pravilih sodelovanja.
Informacij boste našli tudi na naši spletni strani, kjer bomo tudi sproti objavljali, kaj je novega. Na nas se lahko
obrnete tudi preko elektronske pošte na info.twistopen@gmail.com .

Z lepimi pozdravi,

Ekipa ŠK Twist

STAROSTNI RAZREDI:
LETO ROJSTVA
PERFORMANCE CHEER
2014 in mlajši
2009 - 2015
2010 – 2015
2004 – 2010
2006 – 2010
2007 in starejši
2008 in starejši
2005 in mlajši
2006 in starejši
CHEERLEADING

MINI
OTROCI
MLADINCI
ČLANI
OSNOVNE CHEERLEADING SKUPINE - mlajše
OSNOVNE CHEERLEADING SKUPINE - starejše

KATEGORIJE:
CHEETLEADING in PERFORMANCE CHEER
MINI
MEŠANE SKUPINE
+

PERFORMANCE CHEER
CHEER POM SKUPINE
CHEER POM PARI
CHEER HIP HOP SKUPINE
CHEER HIP HOP PARI
CHEER JAZZ SKUPINE
CHEER JAZZ PARI
OSNOVNE CHEER POM SKUPINE
CHEERLEADING
POSAMEZNIKI
CHEERLEADING SKUPNE – DEKLTA
CHEERLEADING SKUPINE – MEŠANE
SKUPINSKI DVIGI – DEKLIŠKI
SKUPINSKI DVIGI – MEŠANI
PARTNERSKI DVIGI
OSNOVNE CHEERLEADING SKUPINE

MINI

+

PEEWEE

OTROCI
+
+
+
+

OTROCI
+
+

JUNIOR

MLADINCI
+
+
+
+
+
+
+

ČLANI

SENIOR

+
+
+
+
+
+
+

MLADINCI
ČLANI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Glej starostne razrede zgoraj

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

PRAVILA IN SODNIKI
Na tekmovanju Twist Open 2022 velja »CZS tekmovalni pravilnik za cheerleading in performance cheer 2021/2022«,
ki je dostopen na spletni strani CZS.
Tekmovanje bo v cheerleadingu izvedeno na gimnastičnem tepihu, v performance cheeru pa na Marley plesni
podlagi.
Na tekmovanju bo sodila mednarodna sodniška sestava, ki jo bo določil organizacijski odbor v sodelovanju s sodniško
komisijo CZS.

PRIJAVNINA
Prijava na tekmovanje Twist Open 2022 je veljavna po prejemu izpolnjenega prijavnega obrazca in plačilu prijavnine,
ki znaša:
Revija
Tekmovalci, ki so registrirani v CZS
Tekmovalci, ki niso registrirani v CZS

8,00 €/osebo
17,00 €/osebo
25,00 €/osebo

Višina prijavnine za posameznega tekmovalca in udeleženca revijalnih nastopov ni odvisna od števila nastopov
(princip »All You Can Cheer«).
Prijavnina za prijavljene rezervne tekmovalce je enaka kot za tekmovalce; za prijavljene trenerje, pomočnike
trenerjev, spremljevalce in varovalce pa kot določa »CZS tekmovalni pravilnik za cheerleading in cheer ples
2021/2022«.
Posamezna skupina, društvo ali klub lahko prijavi največ 2 nastopa v istem starostnem razredu in isti tekmovalni
kategoriji.
Prijave na tekmovanje potekajo preko spletnega portala CZS. Kontaktna oseba je spela.planinc@cheerleading.si.

ROK ZA PRIJAVO

24.4.2022

Odjave po tem datumu niso možne.

Rok za spremembe prijav (npr. zamenjava oseb) je 1.5.2022.
Rok za plačilo prijavnine je 6.5.2022.

PODATKI ORGANIZATORJA:
ŠK Twist Nova Gorica
Ul. Maksa Valentinčiča 1
5250 Solkan
Slovenija

Vodja organizacijskega odbora tekmovanja:
Danijela Nedeljković
Telefon: 031-617-978

