
 

 

Ljubljana, 01. marec 2023 
 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO ŠOLSKIH CHEERLEADING 

IN PERFORMANCE CHEER SKUPIN SLOVENIJE 2023 

1. APRIL 2023, LJUBLJANA 

 

 

Državno prvenstvo šolskih cheerleading in performance cheer skupin Slovenije 2023 je 

tekmovanje, ki ga organizira Cheer zveza Slovenije (CZS). Tekmovanje je namenjeno 

osnovnošolskim in srednješolskim skupinam in je odprtega tipa, zato članstvo v CZS ni 

pogoj za udeležbo.  

Ta razpis je namenjen šolskim skupinam, ki tekmujejo na Državnem prvenstvu 

cheerleading in performance cheer skupin v šolskih kategorijah v skladu s Šolskim 

tekmovalnim pravilnikom. 

 

1. Datum; Tekmovanje bo potekalo 1. aprila 2023. 

2. Lokacija; Tekmovanje bo potekalo v dvorani Kodeljevo v Ljubljani. 

3. Prijavnina; Tekmovanje je brezplačno za vse udeležence! 

 

Prijava na tekmovanje vključuje: 

• Pravico do udeležbe na tekmovanju. 

• Vsaka šolska skupina od 1. do 3. mesta prejme pokal. 

• Vse skupine bodo po tekmovanju prejele brezplačne fotografije 

(skupinske fotografije, fotografije nastopov, fotografije podelitve 

nagrad), ki jih bodo naredili uradni fotografi tekmovanja. 

 

 

 



 

 

4. Prijave 

Prijava se izvede preko aplikacije e-Šport do katere imajo dostop vsi športni 

pedagogi. Aplikacijo e-Šport najdete na povezavi. Rok za prijave je 20. marec 

2023. 

 

5. Tekmovalna pravila 

Na Državnem prvenstvu šolskih cheerleading in performance cheer skupin 

Slovenije šolske skupine tekmujejo po javno objavljenem Šolskem 

tekmovalnem pravilniku Cheer zveze Slovenije za sezono 2022/2023.   

 

Kategorije in starostni razredi: 

 

Kategorija 
Starostne 
skupine 

Starost (leto 
rojstva) 

Cheerleading 

Skupine in 

posamezniki 

Osnovne šole 2008 in mlajši 

Posamezniki 

mlajši 
2010 in mlajši 

Posamezniki 

starejši 
2008–2011 

Srednje šole 2004-2007 

Performance cheer  

skupine 

Osnovne šole 

mlajši 
2011 in mlajši 

Osnovne šole 

starejši 
2008 in mlajši 

Srednje šole 2004–2007 

Performance cheer 

pari 

Osnovne šole 

starejši 
2008-2011 

https://app2.sport.si/cas/login?locale=sl&service=https%3A%2F%2Fapp2.sport.si%2Fprijava%2F
https://www.cheerleading.si/tekmovanja/tekmovalni-pravilniki-dokumenti/
https://www.cheerleading.si/tekmovanja/tekmovalni-pravilniki-dokumenti/


 

 

Srednje šole 2004-2007 

6. Več informacij 

Sproti vas bomo obveščali tudi o vseh novostih in aktivnosti, ki jih bomo organizirali za 

vas, zato redno spremljajte spletno stran tekmovanja. 

Dodatna vprašanja glede tekmovanja lahko pošljete na lana.gavrilov@cheerleading.si. 

 

7. Organizator tekmovanja 

Cheer zveza Slovenije 
Letališka 34 

1000 Ljubljana 
www.cheerleading.si 

 

 
Vabljeni! 
 
Lana Gavrilov              Martin Tuš 

Koordinatorka ŠŠT za cheerleading in performance cheer  predsednik 
Cheer zveza Slovenije 

 

http://www.cheerleading.si/
mailto:lana.gavrilov@cheerleading.si
http://www.cheerleading.si/

