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Spoštovani udeleženci prireditve

FROGS CHEER CUP 2019
Dobrodošli na že 12. odprtem mednarodnem tekmovanju v
cheerleadingu in cheer plesu, ki je del European Cheer League za
leto 2019 in ga Šolsko športno društvo Log-Dragomer organizira
v sodelovanju s Cheerleading zvezo Slovenije.
Zahvaljujemo se vam za udeležbo na prireditvi in vam želimo, da
bi se pri nas v Logatcu v družbi

1.236

nastopajočih in

25

društev iz 4 držav (Avstrija, Hrvaška, Italija in Slovenija) prijetno
počutili ter dosegli odlične tekmovalne rezultate, predvsem pa
preživeli dan, ki se ga boste še dolgo z veseljem spominjali.
V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih informacij in navodil v
zvezi s prireditvijo, za katere verjamemo, da vam bodo v pomoč.
Veseli smo druženja z vami.
Vaš organizacijski odbor

Log-Dragomer, 10.03.2019

URNIK
PRIREDITVE

07:00-14:00

Prihod in registracija udeležencev tekmovanja

08:55-09:00

Uradna otvoritev tekmovanja
Predstavitev udeležencev brez mimohoda tekmovalcev
Pozdravni nagovor organizatorja
Slovenska himna

09:00-13:30

Začetek tekmovanja

13:30-14:10

Premor za kosilo & revijalni nastopi

14:10-18:40

Nadaljevanje tekmovanja

18:40-19:05

Predstavitev SLO cheer reprezentance

19:05-19:15

Zabava na tekmovališču in priprava na razglasitev
DJ vrti glasbo
Priprava podija, nagrad in podeljevalcev

19:15-20:30

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
Pozdrav udeležencem (župana Občin Logatec in Log-

Dragomer)
Podelitev nagrad (najbolj številčno društvo iz SLO in tujine)
Najbolje organizirana navijaška skupina na tribunah
Tekmovalni nastopi (mini in otroški starostni razredi)
Froggy Cup Champion
Tekmovalni nastopi (mladinski in članski starostni razredi)

20:30÷21:00

Zaključek tekmovanja

BISTVENE
INFORMACIJE

Odprtje športne dvorane in vstopnina
Prireditev je za tekmovalce odprta od 7:00 ure, za javnost pa od 08:00 ure naprej.
Vstopnina za gledalce znaša 5 EUR za odrasle, 3 EUR za otroke do 18 leta starosti, otroci do
6 leta starosti pa imajo prost vstop.
Vstop za nastopajoče, trenerje in pomočnike je na vhodu OŠ 8. talcev Logatec, za gledalce
pa na vhodu v športno dvorano Logatec.
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Tribune za gledalce in navijače
Dostop na tribune za gledalce in navijače bo tekmovalcem omogočen le do 11:00 ure, po tej
uri pa bodo mesta na tribunah na voljo samo obiskovalcem z vstopnicami, tekmovalcem pa
bo za spremljanje tekmovanja na voljo rezerviran prostor ob tekmovalnih površinah.
Vnos hrane in pijače v športno dvorano ter rezervacija sedežev na tribunah športne dvorane
NISTA DOVOLJENA.
Gledalce in navijače na tribunah prosimo, da kot navijaški rekvizit NE UPORABLJAJO
električnih megafonov in trobil.

Ponudba za vse udeležence prireditve
V preddverju športne dvorane bodo vsem udeležencem prireditve na voljo cheer trgovine in
uradna stojnica organizatorja s srečelovom (cena srečke 2,5 EUR) in uradnimi majicami
tekmovanja (cena majice 8 EUR).
Pred športno dvorano bodo stojnice s ponudbo hrane in pijače ter TIC točka.

Prihod in registracija tekmovalcev
Registracija udeležencev tekmovanja bo potekala od 07:00 do 14:00.
Vstop za nastopajoče, trenerje in pomočnike je na vhodu OŠ 8. talcev Logatec.
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Ker se bo na registracijski točki (check-in) zvrstilo veliko tekmovalcev vas prosimo, da:
upoštevate navodila organizatorja in izvajalca
pred vstopom tekmovalcev v objekt uradni predstavnik društva pristopi na točko, kjer
bo s strani izvajalca prejel urejen poimenski seznam svojih tekmovalcev, zadnjo
verzijo urnikov in vse morebitne dodatne informacije
se takoj po opravljeni registraciji (prejem žiga) odmaknete od vhoda in naredite
prostor ostalim skupinam oziroma se napotite do vaših garderob, pri čemer vam bo
pomagalo naše sprejemno osebje.

Garderobe
Organizator je vsem tekmovalcem uredil prostor za preoblačenje (garderobo), ki bo ustrezno
označen (ime društva bo napisano na vratih).
Prosimo vas, da v garderobah vzdržujete red in čistočo in prostore zapustite v takšnem
stanju, v kakršnem so bili, ko ste vstopili vanje.
Za varnost osebnih predmetov v teh prostorih organizator ne odgovarja.

Odpadki
Prosimo vas, da odpadke ločujemo in jih odlagamo samo v temu namenjene koše za
odpadke, ki bodo ustrezno označeni.

Topli obroki in doma pripravljena hrana
Topli obroki bodo nastopajočim, trenerjem in pomočnikom, ki so obroke naročili, postreženi
ob dogovorjeni uri v jedilnici OŠ 8. talcev Logatec.
Tudi hrano, ki jo bodo nastopajoči, trenerji in pomočniki prinesli od doma, prosimo pojejte
izključno v jedilnici OŠ 8. talcev Logatec, kamor bo v času od 10:00 do 18:00 vstop prost.

Prosimo vas, da hrane ne jeste v garderobah, na
hodnikih ali v ogrevalni in tekmovalni dvorani,
ampak le v jedilnici OŠ 8. talcev Logatec.
Voda za pitje
V športni dvorani Logatec in OŠ 8. talcev Logatec imamo na voljo dovolj zdrave pitne vode,
zato vas vabimo in spodbujamo k pitju vode iz pip namesto iz plastenk.
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Glasbeni medij
Za svoj nastop na tekmovanju imejte pripravljeno glasbo v ustreznem formatu (MP3, WAV,
…) na USB ključku ali CD-ju.
Glasbo oddajte asistentu DJ-ja na testno poslušanje kadarkoli tekom tekmovanja, vendar ne
kasneje kot 30 min pred nastopom svoje skupine.
Oseba, ki je zadolžena za glasbo, naj pristopi k DJ-ju pred nastopom svoje skupine in tam
ostane do konca nastopa svoje skupine.

Ogrevanje, fotografiranje in preverjanje tekmovalcev
Za uradno ogrevanje in pripravo na tekmovalni nastop bodo na razpolago ogrevalne
površine za cheer ples in cheerleading v ogrevalni dvorani, ki bo v telovadnici OŠ 8. talcev
Logatec.
Uradno fotografiranje tekmovalcev bo izvedeno pred ogrevanjem v ogrevalni dvorani.
Uradno ogrevanje bo na urniku 30 minut pred nastopom v ogrevalni dvorani.
Preverjanje tekmovalcev (dodatni check-in), kjer bomo preverili istovetnost tekmovalcev
glede na podatke v prijavi, bo na urniku 10 minut pred nastopom pri vhodu na tekmovalno
površino.
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Tekmovalni in revijalni nastopi
Tekmovalni in revijalni nastopi bodo potekali na tekmovališču skladno urniku, ki bo
objavljen na https://www.fcc.si in https://www.facebook.com/frogs.cheer.cup .
Prosimo vas, da spremljate potek tekmovanja in pravočasno pripravite svoje tekmovalce na
nastop - držimo pesti, da vam nastopi uspejo tako, kot si najbolj želite.

Video ogled nastopa
Takoj po opravljenem nastopu bo v tekmovalni dvorani na voljo ogled video posnetka.

Uradna otvoritev prireditve
Uradna otvoritev prireditve se bo začela ob 8:55 s kratko predstavitvijo udeležencev (brez
mimohoda tekmovalcev), pozdravnim nagovorom organizatorja in slovensko himno.

Predstavitev SLO cheer reprezentance
Ob 18:40 se bo vsem obiskovalcem prireditve predstavila slovenska cheer reprezentanca, ki
bo nastopila na letošnjem ICU svetovnem prvenstvu.

Razglasitev rezultatov tekmovanja in podelitev nagrad
Svečanost ob razglasitvi rezultatov in podelitev nagrad bo v soju žarometov izvedena ob
19:15 na tekmovališču.
Nagrade bomo podelili samo trem prvouvrščenim v vsaki tekmovalni kategoriji, medtem ko
se vse ostale rezultate samo razglasi.
Podelitev nagrad se izvede z vsemi tekmovalci, takoj za podelitvijo pa se na tekmovališču
opravi še uradno fotografiranje treh prvouvrščenih.
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NAGRADE za
UDELEŽENCE

Množičnost udeležbe
Društvi iz SLO in tujine z največjim številom prijavljenih udeležencev dogodka bosta prejeli
posebno priznanje organizatorja. Razglasitev rezultatov in podelitev teh nagrad bo izvedena
po zaključku tekmovanja na tekmovališču.

Revijalni nastopi
Vsi udeleženci revijalnih nastopov (nastopajoči in trenerji) prejmejo spominske medalje.
Podelitev bo izvedla uradna maskota dogodka »FROGGY« takoj po nastopu na mestu za
ogled video posnetka nastopa.

Tekmovalni nastopi
Vsi udeleženci tekmovalnih nastopov (tekmovalci in trenerji) prejmejo diplome, uvrščeni od
1. do 3. mesta pa tudi medalje oziroma pokale. Razglasitev rezultatov in podelitev teh
nagrad bo izvedena po zaključku tekmovanja na tekmovališču.

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. Razglasitev
zmagovalca in podelitev te nagrade bo izvedena po zaključku tekmovanja na tekmovališču.
Zmagovalec tega tekmovanja bo skupina z najvišjo relativno oceno (najvišji odstotek od
vseh možnih točk v tekmovalni kategoriji, v kateri bo skupina nastopila) in bo poleg naziva
Froggy Cup Champion v trajno last prejel spominsko priznanje in sladko nagrado, za uradno
fotografiranje pa tudi prehodno trofejo.

Navijači na tribunah
Za obiskovalce prireditve bomo organizirali tekmovanje navijačev na tribunah, najboljšo
skupino pa nagradili z denarno nagrado v višini 200 EUR.
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SEZNAM
UDELEŽENCEV

#

Prijavitelj

Država

Trenerjev

Udeležencev

Nastopov

1

AŠD Cheerdance Millenium

ITA/SLO

5

39

4

2

Cheer Alba

ITA

3

20

1

3

Cheerleading klub Bravo Varaždin

CRO

1

5

1

4

Diamond Dance and Cheer

ITA

2

31

10

5

DSR "Alphafit" Umag

CRO

5

29

6

6

Klub FlipCapris

SLO

1

20

8

7

PD AKS Dance Studio

SLO

2

66

5

8

PK Ples Plus

SLO

13

73

11

9

PK Tinča

SLO

2

9

1

10

ŠD Ares

SLO

1

44

3

11

ŠD Freia

SLO

6

60

9

12

ŠD Kettlebell lifting N1 Obala

SLO

1

13

6

13

ŠD Oziris

SLO

2

18

4

14

ŠD Pike

SLO

6

93

10

15

ŠD Sovice

SLO

8

62

13

16

Shining Waves Cheer Academy

AVT

4

39

4

17

ŠK Flip Piran

SLO

0

2

2

18

ŠK Tial

SLO

10

44

8

19

ŠK Twist

SLO

7

83

11

20

ŠKD Feniks

SLO

6

24

4

21

ŠKD Frklje

SLO

9

132

14

22

ŠKD Leaders

SLO

9

84

10

23

ŠKD Pom Pon 2000

SLO

6

54

6

24

ŠPKP V.I.P.

SLO

8

67

13

25

ŠŠD Log-Dragomer

SLO

9

125

10

126

1.236

174

Skupaj:
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ORGANIZACIJA
in IZVEDBA

Pokrovitelj in gostitelj
Občina Log-Dragomer
Občina Logatec

Krovna organizacija
Cheerleading zveza Slovenije

Organizator in izvajalec
Šolsko športno društvo Log-Dragomer

Organizacijski odbor
Vodja:
Dizajn:
Promocija:
Prostovoljci:
Pomočniki:

Sabol Marko
Vukelič Polona
Jušič Piber Uršula
Kosednar Hajdi
Žabice (Frogs Cheer Team Slovenia)

Kontaktne osebe na dan tekmovanja
Hajdi:
Marko:
Simon:

041 886 193
041 412 131
041 234 000
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