
  

 

 

 - RAZPIS DRŽAVNEGA TEKMOVANJA ZA OSNOVNE ŠOLE R SLOVENIJE  
 

Datum tekmovanja: četrtek, 01. 06. 2017 

Kraj tekmovanja:  OŠ POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec 

Kategorije:  C (učenke in učenci 7., 8. in 9. razred OŠ)    

Protokol prireditve:  od 09.30 do 10.00 prihod in dvig štartnih številk 

   (s seboj prinesite VARNOSTNE SPONKE) 

   ob 10.45  mimohod šolskih ekip in nagovor 

   (s seboj prinesite NAPISNO TABLO ŠOLE) 

   ob 10.50 pozdrav projektu ŠPF – odtvoritev s himno in plesom ŠPF 

   (zbrani na prireditvi zaplešejo in zapojejo HIMNO ŠPF) 

Pričetek tekmovanja:   ob 11.00 uri       

Pogoji nastopa:  

a) Uvrstitev šolskih ekip na področnem tekmovanju I., II., III., IV., V. ,VI., VII. in VIII.področja v aprilu in maju 2016 

na podlagi kriterija števila sodelujočih šol v C kategoriji: 

- ena najboljša šolska ekipa, če je na področnem tekmovanju sodelovalo do 7 šol, 

- dve najboljši šolski ekipi, če je na področnem tekmovanju sodelovalo od 8 do 14 šol, 

- tri najboljše šolske ekipe, če je na področnem tekmovanju sodelovalo od 15 do 21 šol, 

- štiri najboljše šolske ekipe, če je na področnem tekmovanju sodelovalo 22 ali več šol.  

b) Dodatno se smejo državnega tekmovanja udeležiti: 

tekmovalke oz. tekmovalci, ki niso že zajeti v zgoraj določenih ekipah in bodo tekmovali 

posamično v hip-hopu, popu in latinu (Glej priloženi seznam) 

c) šolske plesne produkcije (C kategorija), ki so se predstavile na področnih tekmovanjih 2017 

d) uvrstitev v finale plesnih parov v ST in LA plesih na posameznem področnem tekmovanju I., II., III., IV., V. ,VI., 

VII. in VIII.  področja v aprilu in maju 2016 (Glej priloženi seznam!)  

Tekmovalni plesi: 

- posamično in ekipno: - HIP-HOP, POP, LATINO s predpisanimi koreografijami in predpisano glasbo  

- plesni pari:  - ST plesi (POCASNI VALCEK, TANGO, FOKSTROT) in LA plesi (SAMBA, CHA 

CHA CHA in ROKENROL) s predpisanimi koreografijami in predpisano glasbo  

- šolska plesna produkcija: ŠOLSKA PLESNA SKUPINA z najmanj 6 tekmovalci 

 (na poljubno glasbo dolžine  do največ 2,5 minute z lastno plesno koreografijo) 

Način prijave:        prijave NISO OBVEZNE; vse kvalificirane šolske ekipe, posamezniki in plesni pari ter šolske 

produkcije so navedene na seznamu in so avtomatično uvrščene na štartno listo  

Rok SPREMEMB/ODJAV: 20.05.2017 

Vodja tekmovanja:           Živa Laterner  

Delegat PZS:  Ermin Suljanović  

Plesni sodniki:  določi jih PZS 

Dodatne informacije:       tel: 01/ 430 22 84, gsm: 041 732 580, fax: 230 14 17 

 



  

 

 

 

Nagrade:  -      vsak tekmovalec prejme zlato priznanje (diplomo) PZS 

- prvi trije posamezniki prejmejo medalje Zavod za šport RS Planica 

- prvi trije plesni pari prejmejo medalje Zavod za šport RS Planica 

- prve tri ekipe prejmejo medalje Zavod za šport RS Planica 

- prve tri ekipe prejmejo pokale Zavod za šport RS Planica 

- najboljše tri šolske plesne produkcije prejmejo pokale Zavod za šport RS Planica 

Opombe:  

1. Vstop je prost - štartnina za tekmovalce in vstopnina za gledalce = 0 EUR, stroške udeležbe na tekmovanju si krijejo 

udeleženci sami.  

2. Registriranim tekmovalcem in tekmovalkam, ki tekmujejo v sistemu tekmovanj pri Plesni zvezi Slovenije (standardni in 

latinskoameriški plesi, akrobatski rokenrol, moderni tekmovalni plesi), nastop na ŠOLSKEM PLESNEM FESTIVALU ni 

dovoljen.  

3. Pravico do nastopa na DT imajo samo tekmovalci in tekmovalke iz priloženega seznama uvrščenih. Zamenjave 

tekmovalcev so možne le v ekipni sestavi šole (v primeru bolezni, poškodbe ali morebitne registracije pri PZS), medtem 

ko zamenjave pri tistih, ki so se dodatno uvrstili na DP kot posamezniki ter zamenjave pri plesnih parih, niso možne. 

4. Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili ŠPF in Navodili za izvedbo projekta ŠPF. Na spletu PZS http://www.plesna-

zveza.si/spf/ so na vpogled pravila, navodila in uradni rezultati področnih tekmovanj ŠPF 2015/16. 

 
 
Ljubljana, 24.04.2017 
 

 

S plesnimi pozdravi. 

         
 

Urška Marinko Zoran Kljun 
(Koordinator Šolskega plesnega festivala)                                                                 (Predsednik PZS)  
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