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OSNOVNE INFORMACIJE
Frogs Cheer Cup 2018 je 11. tekmovanje v cheerleadingu in cheer plesu, ki ga Šolsko
športno društvo Log-Dragomer organizira v sodelovanju s Športno cheerleading zvezo
Slovenije (CZS).
Tekmovanje je mednarodno in odprto, zato članstvo v CZS ni pogoj za prijavo.

Pričakujemo, da se bo na tekmovanju predstavilo 1.000 tekmovalcev iz Slovenije in tujine
(Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška, …), ki jih bo s tribun spodbujalo 1.000 navijačev.

www.fcc.si

info@fcc.si
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TERMIN, KRAJ IN DVORANA
Tekmovanje Frogs Cheer Cup 2018 bo potekalo 17. marca 2018 v Logatcu v športni dvorani
Logatec (Šolska pot 4a, 1370 Logatec).

Tekmovanje bo v cheer plesu izvedeno na parketu, v cheerleadingu pa na gimnastičnem
tepihu.

www.fcc.si

info@fcc.si
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PRAVILA IN SODNIKI
Na tekmovanju Frogs Cheer Cup 2018 velja »CZS tekmovalni pravilnik za cheerleading in
cheer ples 2017/2018«, ki je dostopen na e-povezavi:
www.cheerleading.si/tekmovanja/tekmovalni-pravilniki

Na tekmovanju bo sodila mednarodna sodniška sestava, ki jo bo določil organizacijski odbor
v sodelovanju s sodniško komisijo CZS.

www.fcc.si

info@fcc.si
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STAROSTNI RAZREDI
Cheerleading

Cheer ples

-

2010 in mlajši

2005 in mlajši

2006-2011

2002-2006

2002-2006

2003 in starejši

2004 in starejši

Mini
Otroški
Mladinski
Članski

TEKMOVALNE KATEGORIJE
Cheerleading

Mini

Otroški

Mladinski

Članski

Posamezniki (ICL)

-





-

Partnerski dvigi (PS)

-

-





Skupinski dvigi dekliški (AGS)

-

-





Skupinski dvigi mešani (CGS)

-

-





Skupine dekliške (TCLA)

-





Skupine mešane (TCLC)

-







Cheer ples

Mini

Otroški

Mladinski

Članski

Cheer Pom skupine (TCP)









Cheer Pom pari (DCP)

-

-





Cheer Hip Hop skupine (TCHH)

-







Cheer Hip Hop pari (DCHH)

-

-





Cheer Jazz skupine (TCJ)

-







Cheer Jazz pari (DCJ)

-

-





www.fcc.si

info@fcc.si
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PRIJAVA IN PRIJAVNINA
Prijava na tekmovanje Frogs Cheer Cup 2018 je veljavna po prejemu izpolnjenega prijavnega
obrazca in plačilu prijavnine, ki znaša:
Revijalni nastopi

10 EUR/osebo

Tekmovalci, ki so registrirani v CZS

15 EUR/osebo

Tekmovalci, ki niso registrirani v CZS

25 EUR/osebo

Višina prijavnine za posameznega tekmovalca in udeleženca revijalnih nastopov ni odvisna
od števila nastopov (princip »All You Can Cheer«).
Prijavnina vključuje:
 pravico do udeležbe na tekmovanju
 brezplačne fotografije objavljene na spletnih straneh tekmovanja
 spominske medalje za vse udeležence revijalnih nastopov
 pokale ali medalje za uvrstitve od 1. do 3. mesta na tekmovalnih nastopih

www.fcc.si

info@fcc.si
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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 2017/2018«:
 vsaka skupina lahko prijavi 1 trenerja in 1 pomočnika trenerja brezplačno ter 5
varovalcev ali spremljevalcev, za katere plača enako prijavnino kot za registrirane
tekmovalce
 skupina s 15 člani ali več lahko prijavi 1 trenerja in 2 pomočnika trenerja brezplačno
ter 5 varovalcev ali spremljevalcev, za katere plača enako prijavnino kot za
registrirane tekmovalce
 vsaka ekipa v malih kategorijah lahko prijavi 1 trenerja in 1 pomočnika trenerja
brezplačno, brez spremljevalcev.
Posamezna skupina, društvo ali klub lahko prijavi največ 2 nastopa v istem starostnem
razredu in isti tekmovalni kategoriji.
Organizator tekmovanja si v primeru premajhnega števila prijav v posameznem starostnem
razredu in tekmovalni kategoriji pridržuje pravico do odpovedi le te.

Rok za oddajo prijavnega obrazca je 28.01.2018,
odjave po tem datumu niso možne.
Rok za spremembe prijav (npr. zamenjava oseb) je 11.02.2018.
Rok za plačilo prijavnine je 03.03.2018.
Izpolnjen prijavni obrazec pošljite na e-naslov: info@fcc.si

www.fcc.si

info@fcc.si
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NAGRADE ZA UDELEŽENCE
Tekmovalni nastopi
Vsi udeleženci tekmovalnih nastopov (tekmovalci in trenerji), ki bodo dosegli uvrstitve od 1.
do 3. mesta, prejmejo pokale ali medalje, ostali udeleženci tekmovanja pa diplome.
Vsem tekmovalcem v kategorijah partnerski dvigi, skupinski dvigi dekliški in cheer pom pari
v mladinskih in članskih starostnih razredih bomo podarili kotizacijo za nastop na
tekmovanju Frogs Cheer Challenge 2018.
Razglasitev rezultatov in podelitev teh nagrad bo izvedena po zaključku tekmovanja in sicer
na tekmovališču.

www.fcc.si

info@fcc.si
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Revijalni nastopi

Vsi udeleženci revijalnih nastopov (nastopajoči in trenerji) prejmejo spominske medalje.
podelitev teh nagrad pa bo izvedena takoj po nastopu na mestu za uradno fotografiranje.

www.fcc.si

info@fcc.si
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Froggy Cup
Nastopi vseh cheerleading in cheer plesnih skupin v mini in otroških starostnih razredih
bodo šteli tudi za uvrstitev v posebnem tekmovanju, imenovanem Froggy Cup.
Zmagovalec tega tekmovanja bo tista skupina, katere nastop bo dobil najvišjo relativno
oceno (najvišji odstotek od vseh možnih točk v tekmovalni kategoriji, v kateri bo skupina
nastopila).
Zmagovalec bo poleg naziva Froggy Cup Champion v trajno last prejel spominsko priznanje
in sladko nagrado, za uradno fotografiranje pa tudi prehodno trofejo.
Razglasitev zmagovalca in podelitev te nagrade bo izvedena po zaključku tekmovanja in
sicer na tekmovališču.

www.fcc.si

info@fcc.si
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Navijaške skupine na tribunah

Za obiskovalce prireditve bomo organizirali tekmovanje navijaških skupin na tribunah,
najboljšo skupino pa nagradili z denarno nagrado v višini 200 EUR.

www.fcc.si

info@fcc.si
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DODATNE INFORMACIJE
Topli obrok
Na dan tekmovanja Frogs Cheer Cup 2018 vam bodo v primeru prednaročila na voljo topli
obroki (vsaj trije meniji), ki vam bodo postreženi v jedilnici OŠ 8. talcev Logatec.

Uradna majica tekmovanja
Na dan tekmovanja Frogs Cheer Cup 2018 vam bodo na voljo uradne majice tekmovanja, ki
jih boste lahko kupili po ceni 10 EUR na uradni stojnici organizatorja.

Nočitev z zajtrkom
Udeležencem tekmovanja Frogs Cheer Cup 2018 je za ceno 30 EUR/osebo na voljo nočitev z
zajtrkom v namestitvenih kapacitetah na Vrhniki in v Logatcu.

Vstopnice
Vstopnina za tekmovanje Frogs Cheer Cup 2018 znaša 5 EUR za odrasle, 3 EUR za otroke do
18 leta starosti, otroci do 6 leta starosti pa imajo prost vstop.

www.fcc.si

info@fcc.si
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INFORMIRANJE IN KONTAKTNI PODATKI
Vse ključne informacije in novosti o tekmovanju Frogs Cheer Cup 2018 bodo javno
dostopne na e-povezavah:
www.fcc.si
www.facebook.com/events/1497950646961700

Vsa vprašanja in komentarje glede tekmovanja Frogs Cheer Cup 2018 lahko pošljete na enaslov:
info@fcc.si

PODATKI O ORGANIZATORJU
Šolsko športno društvo Log-Dragomer
Šolska ulica 1
1358 Log pri Brezovici
Slovenija

Vodja organizacijskega odbora tekmovanja:
Kontaktna številka:

Krovna organizacija

Organizator in izvajalec

Cheerleading zveza
Slovenije

Šolsko športno društvo
Log-Dragomer

Marko Sabol
+386 41 412 131

Pokrovitelji in gostitelji

Občina
Log-Dragomer

Občina
Logatec

