
INFORMATOR
Pozdravljeni vsi udeleženci tekmovanja TWIST OPEN 2022!
V nadaljevanju sledi nekaj informacij in navodil o poteku
tekmovanja.

PROGRAM TEKMOVANJA:
SOBOTA 21.5.2022
08:30 – 12:00 Prihod in registracija udeležencev
10:00 Pričetek tekmovanja
12:15 – 13:00 Razgalsitev rezultatov za cheerleading nastope
14:10 – 14:25 Premor
16:45 Razglasitev rezultatov performance cheer

PRIHOD Z AVTOBUSOM ALI AVTOMOBILOM:
Tekmovanje bo potekalo v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj, Rejčeva ulica 5, 5000 Nova Gorica.
Skupine, ki bodo na tekmovanje prišle z avtobusom prosimo, da opozorijo voznika, da je pred dvorano
možno samo odlaganje in pobiranje tekmovalcev, saj poleg dvorane ni parkirnega mesta za avtobuse.
Za vse, ki se boste na tekmovanje pripeljali z avtomobilom pa obveščamo, da pred samo dvorano ni večjega
parkirišča, zato je treba avtomobil parkirati v njeni bližnji okolici (parkirna hiša EDA Center, ter parkirišče
poleg nje; parkirišče na ulici Gradnikove Brigade ali na Cankarjevi ulici).

REGISTRACIJE:
Prihod in registracija bo potekalo po zgoraj navedenih urah. Ob prihodu naj imajo tekmovalci osebni
dokument s sliko (s katerega so razvidni tudi rojstni podatki tekmovalca) ali fotokopijo osebnega dokumenta.
Prosimo vas, da nam v primeru kasnejše registracije to sporočite na e-mail: info.twistopen@gmail.com, saj
bomo le tako lahko zagotovili osebo, ki vas bo pričakala.

OGREVALNA IN TEKMOVALNA DVORANA:
Dvorana OŠ Milojke Štrukelj ima dve etaži in sicer spodnjo, kjer bo potekalo tekmovanje, ter zgornjo kjer
bo potekalo uradno ogrevanje. Prehod med obema etažama bo dovoljen samo tekmovalcem, trenerjem ter
njihovim pomočnikom.

GARDEROBE:
Garderobe se nahajajo v spodnji in zgornji etaži. O razporedu društev po garderobah boste obveščeni ob
registraciji. Prosimo vas, da poskrbite, da vsi udeleženci tekmovanja spoštujejo tujo lastnino. Poleg
navedenega morate zagotoviti, da bodo predmeti večje vrednosti vedno pod nadzorom, saj za morebitno
odtujitev vaše lastnine in nastalo škodo organizator ne odgovarja. Po zaključku tekmovanja in odhodu iz
garderob, vas prosimo, da za seboj pospravite smeti in pustite garderobo v prvotnem stanju.
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TRIBUNE ZA TEKMOVALCE:
Tekmovalci naj se med samim tekmovanjem zadržujejo na tribunah za tekmovalce, tako da bo glavna
tribuna na voljo za obiskovalce.

GLASBA:
Za svoj nastop na tekmovanju imejte pripravljeno glasbo v pravilnem formatu na USB ključku. Oseba, ki je
zadolžena za glasbo, naj pristopi k DJ-ju pred nastopom svoje skupine in tam ostane do konca nastopa svoje
skupine. Svojo glasbo pa lahko oddate DJ-ju pred samim tekmovanjem ali ob premorih.

PREVERJANJE PRED NASTOPOM:
Prd samim nastopom bomo peverjali istovetnost tekmovalcev (check-in) glede na podatke v prijavi, z
osebnim dokumentom.

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD:
Prve tri uvrščene ekipe/pari bodo prejeli medalje, vsi pa bodo prejeli tudi priznanja. V vsaki kategoriji bomo
rezultate razglasili od zadnjega proti prvemu mestu. Do četrtega mesta bomo samo prebrali uvrstitve,
priznanja pa boste prejeli skupaj s sodniškimi listi po končanem zaključku razglasitev. Prve tri ekipe bo
napovedovalec poklical po naključnem vrstnem redu, nato pa razglasil uvrstitev od 3. do 1. mesta.

Vse skupine v revijalnem delu bodo prejele spominsko medaljo!

VSTOPNICE ZA GLEDALCE:
Vstopnice bo mogoče kupiti na dan tekmovanja od 9:30 ure dalje. Cena vstopnice za odrasle znaša 5,00 eur,
za otroke od 6 do 15 leta starosti pa 3,00 eur. Otroci do 6 leta starosti imajo prost vstop.

COVID-19
Pri izvedbi prireditve bomo dosledno upoštevali vse ukrepe za zajezitev epidemije, ki bodo veljala na dan
tekmovanja.

Nošenje mask v zaprtih prostorih ni več potrebno, ravno tako ohranjanje razdalje. Vseeno pa vas prosimo za
spoštovanje in upoštevanje ustreznih smernic in pravil pri pravilni higieni kašlja, umivanju rok. Na voljo
bodo razkužila za roke.

DODATNO:
Morebitna vprašanj ali komentarje pošljite na e-naslov: info.twistopen@gmail.com, ali pa se obrnite na
kontaktno osebo na GSM: 031-617-978 Danijela.

Lep športen pozdrav!
Ekipa ŠK Twist
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