
 

                                                                                                                                     

                                       
 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO 2017 
POKAL NLB 

PREBOLD OPEN 
  

Odprto državno prvenstvo in 2. tekma pokala Slovenije  
 »Prebold open 2017 

 

Razpis za nastop na državnem prvenstvu in 2. tekmi  pokala Slovenije Prebold 
Open Škofljica, navijaških, pom pon, hip hop cheer, akrobatskih in pom dance 

skupin 
 

Prebold, nedelja, 28. maj 2017 
 
Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da bo Zveza navijaških in pom pon skupin Slovenije v sodelovanju z KD 
MAVRICA  organizirala   
 
ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO IN 2. TEKMO POKALA ZNPS  ZA POKAL NLB 2017 
 
Prireditev se bo odvijala športni dvorani OSNOVNE ŠOLE PREBOLD, GRAŠČINSKA 7, 
3312 PREBOLD. 
 
Organizator  je ZNPS v sodelovanju z KD MAVRICA” 
 
Na odprtem prvenstvu ZNPS lahko tekmujejo  skupine iz Slovenije in skupine iz tujine.  
 
Razpisane kategorije za ZNPS DRŽAVNO PRVENSTVO 2017 so: 
 

 pom pon skupine (mini, otroške, mladinske, članske) 
 show pom senior 30+ (nad 30 let) 
 pom pari (mini, otroške, mladinske, članske 
 navijaške / mešane skupine (otroške, mladinske, članske) 
 navijaške skupine začetnice (otroške, mladinske, članske) 
 skupinski / mešani dvigi (mladinski, članski) 

 
 partnerski dvigi (članski) 
 posamezniki (otroci, mladinci, člani) 



 

                                                                                                                                     

                                       
 

  
 show pom dance (mini, otroške, mladinske, članske 

 
 akrobatske skupine (otroške, mladinske, članske) 
 akrobatske skupine začetnice (otroške, mladinske, članske) 

 
 
Nastopajoče skupine morajo upoštevati tekmovalna pravila Zveze navijaških in pom pon 
skupin Slovenije, ter pravilnik  ECA.  
 
Prve tri uvrščene ekipe  ZNPS državnega prvenstva pa bodo imele omogočen  nastop na EP 
ECA v Zagrebu 2017. (na Evropskem prvenstvu ne morejo nastopiti Akrobatske ekipe in 
Show pom dance ekipe) 
 
Na tekmovanju se bo podelil set pokalov, medalj in diplom za DP.  
 
Podeljen bo tudi set pokalov za največje število točk zbranih na drugi tekmi za pokal SLO ter 
set pokalov za prve tri uvrščene ekipe po dveh tekmah za pokal Slovenije.  
 
Organizator tekmovanja zagotovi organizacijo in izvedbo tekmovanja, medtem, ko stroške 
prihoda na prvenstvo, bivanja in prehrane plačajo udeleženci sami. 
 
Rok za prijavo nastopajočih v posamezni kategoriji, ki bodo nastopili na Odprtem 

državnem prvenstvu Slovenije 2017   je 18. 5. 2017 
 
Prijave, ki bodo prispele po tem času ne bomo upoštevali.  
 
Prijavite se s priloženim prijavnim listom. 
Prijavnico opremljeno z žigom in podpisom odgovorne osebe, pošljete na  Zvezo navijaških 
in pom pon skupin Slovenije, Šmartinska cesta 106, ali skenirano na m.knez@kolesarska-
zveza.si  oz. info@zveza-znps.si 

Seznam imen tekmovalcev pošljete izključno v Wordu na  m.knez@kolesarska-zveza.si  

CENA KOTIZACIJE TEKMOVANJA: 
Člani ZNPS, PZS in OŠ in SR. ŠOLE .....................................  15€ (ddv vključen) 
Tekmovalci, ki niso registrirani v ZNPS..................................... 20€ (ddv vključen) 
 
Račun za kotizacijo vam bomo izstavili po prijavi. 
 
Poravnati ga je potrebno do 26. 05. 2017! 
 
 
 



 

                                                                                                                                     

                                       
 

 
 
 
POSEBNA OPOZORILA:  
Vsi člani ZNPS oz. PZS morajo imeti poravnano članarino za leto  2016 in s seboj imeti 
osebni dokument, s katerim se na vhodu identificirajo, ter morajo biti nezgodno 
zavarovani.  
 
 
Navijaške skupine morajo obvezno imeti tri eksterne varovalce, ki niso uradni člani 
skupine.   
 
 
Če imate kakšno vprašanje v zvezi z ZNPS pokalnim tekmovanjem  in članarinami, nam 
lahko pišete na e-mail: info@zveza-znps.si  ali  m.knez@kolesarska-zveza.si  ali pa nas 
pokličete na tel. Št. 041 694 686 Milan Knez 

 
Vljudno vabljeni,  
 
 
v Ljubljani, maj  2017  
 
 
Milan Knez 
PREDSEDNIK ZNPS 
 

 
 
 
 
 


