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Pozdravljeni vsi udeleženci tekmovanja LJUBLJANA OPEN 2023!
V nadaljevanju vam posredujemo informacije o poteku tekmovanja.
Tekmovanje bo potekalo v Športni dvorani Kodeljevo, Gortanova ulica 21, Ljubljana. Vhod za tekmovalce bo ločen od
vhoda za gledalce.

Program tekmovanja:
07:00-12:00 PRIJAVE
09:45 OTVORITEV TEKMOVANJA
10:00 ZAČETEK TEKMOVALNIH NASTOPOV
11:51 - 12:20 PRVI PREMOR
13:35 - 14:30 DRUGI PREMOR
15:00 - 15:20 TRETJI  PREMOR
16:23 ZAKLJUČEK TEKMOVALNIH NASTOPOV
17:15 RAZGLASITEV REZULTATOV

PRIHOD Z AVTOBUSOM:
Skupine, ki bodo prišle na tekmovanje z avtobusom, prosimo, da opozorijo voznika, da dostop v ulico pred dvorano ni
mogoč, saj je ulica slepa in ozka, na njej pa je veliko parkiranih avtomobilov. Tudi parkirnega mesta za avtobuse žal ni
poleg dvorane.

REGISTRACIJE:
Registracije na tekmovanje (check-in) bodo potekale od 07:00 do 12:00 ure na Fakulteti za šport. Ob prihodu naj
se tekmovalci razvrstijo po vrstnem redu, kot so zapisani v prijavnici in naj pripravijo osebni dokument s sliko ali
fotokopijo dokumenta.

GARDEROBE:
Garderobe se nahajajo v prostorih športne dvorane Kodeljevo in v prostorih Fakultete za šport. Razpored društev po
garderobah boste našli na vhodih tekmovalcev v garderobe (pri check-in vhodu na Fakulteto za šport in pri
službenem vhodu v Športno dvorano Kodeljevo). 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.
Ogrevalna dvorana bo zagotovljena (za cheerleading kategorije bo v ogrevalni dvorani na voljo en tepih za
gimnastiko). Cheerleading kategorije bodo lahko trenirale v času od 08.30 do 09.30 na tekmovališču.
Tribune za tekmovalce, trenerje in spremljevalce so predvidene ob izhodu iz tekmovališča (označeno na skici).
Tribune za gledalce bodo namenjene le gledalcem in vhod tekmovalcem na te tribune ne bo mogoč.

GLASBA:
Prosimo, da nam najkasneje do četrtka 19.01.2023 pošljete glasbo na e-mail: ljopen@ladiesdance.si za vse
prijavljene nastope. Označite jih s številko, ki je označena na urniku tekmovanja, imenom skupine in okrajšavo
kategorije (npr.: 81_LITTLE LADIES_PTCP). S seboj imejte glasbo še na rezervnem USB ključku.

OTVORITEV:
Uradni del tekmovanja se bo začel ob 9.45 uri. Mimohoda na otvoritvi ne bo. Tekmovanje bomo otvorili s pozdravnim
govorom in himno. Tekmovalce prosimo, da so med tem na tribunah za tekmovalce, prve tri tekmovalne skupine pa
na lokaciji za PRIPRAVO SKUPIN.

TEKMOVANJE:
Tekmovalni nastopi bodo potekali do prvega odmora v izmenjavi cheer in performance cheer kategorije, drugi in tretji
tekmovalni del pa bo samo za performance cheer kategorije na eni tekmovalni površini. Dve točki pred svojim
nastopom naj se tekmovalci zberejo na lokaciji za PRIPRAVO SKUPIN, pred tem pa v AVLI na začetku hodnika. S seboj
naj imajo osebni dokument s sliko in datumom rojstva, saj se bo pred odhodom na tekmovalno površino preverjala
istovetnost tekmovalcev. Tekmovalce prosimo, da se ne zadržujejo na hodniku, saj bodo s tem ovirali pretok. Po
vsakem nastopu naj se tekmovalci udeležijo še skupinskega slikanja. Potek in vse lokacije so označene na priloženi
skici.

PREDSTAVITEV REPREZENTANCE:
Pred razglasitvijo se bo na tekmovanju predstavila tudi slovenska reprezentanca, ki bo Slovenijo zastopala na
letošnjem svetovnem prvenstvu na Floridi v ZDA.

RAZGLASITEV  REZULTATOV in PODELITEV NAGRAD:
Po zaključku tekmovalnega dela bomo ob 17:15 uri razglasili rezultate in podelili medalje ter priznanja. V vsaki
kategoriji bomo rezultate razglasili od zadnjega proti prvemu mestu. Od zadnjega do 4. mesta bo po priznanje prišel
po en predstavnik. Za uvrstitve od 3. do 1. mesta bodo po priznanja in medalje prišli vsi tekmovalci.

SREČELOV:
V času tekmovanja bo na hodniku nad tribuno potekal srečelov z mamljivimi nagradami, cena srečke bo 3,00 EUR,
vsaka srečka pa bo dobitna. Prosimo, da o tem obvestite svoje tekmovalce ter navijače.

VSTOPNINA:
Odrasli: 10,00 EUR
Otroci (od 3. do 7. leta): 5,00 EUR
Vstopnice za gledalce bo mogoče kupiti od 09:15 ure dalje.

DODATNO:
V primeru kakršnihkoli vprašanj nas lahko kontaktirate po e-mailu: ljopen@ladiesdance.si, na dan tekmovanja pa na
GSM številki 031 890 532 (Urška) in 041 846 620 (Maja).

Lep športni pozdrav!
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