
 

 
ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA 
in  

PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška 25, 1000 Ljubljana                

 
 
          

 

           Ljubljana, 4. 5. 2022 
 

Zadeva: RAZPIS TEKMOVANJA ŠPF ZA OSNOVNE ŠOLE I. PODROČJA 

      (Maribor, Koroška) 
       

Datum tekmovanja:  petek, 13. 5. 2022 

Kraj tekmovanja:      ŠD OŠ Markovci, Markovci 33d, 2281, Markovci 

Protokol prireditve: od 09:45 do 10:15 prihod, dvig štartnih številk 

   (s seboj prinesite VARNOSTNE SPONKE) 

             ob 10:45  mimohod šolskih ekip in nagovor udeležencem  

             ob 10:55 pozdrav projektu ŠPF – otvoritev s himno ŠPF  

Pričetek tekmovanja: ob 11:00 uri  

Kategorije:  B (učenke in učenci 4., 5. in 6. razreda) 
   C (učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda) 

Pogoji nastopa: Uvrstitev v šolsko ekipo na izbirnem šolskem tekmovanju:  
- največ 6 tekmovalk oz. tekmovalcev v kategoriji B – posamično 

in ekipno (HIP-HOP, POP, LATINO) 

- največ 6 tekmovalk oz. tekmovalcev v kategoriji C – posamično 

in ekipno (HIP-HOP, POP, LATINO) 

- poljubno število plesnih parov ST plesi v kategoriji B 

- poljubno število plesnih parov ST plesi v kategoriji C 

- poljubno število plesnih parov LA plesi v kategoriji B 

- poljubno število plesnih parov LA plesi v kategoriji C 

- ena šolska plesna skupina (produkcija) v kategoriji C  

z najmanj 6 tekmovalci  

Tekmovalni plesi: 

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

   predpisano glasbo (Samo v enem ali v dveh plesih se ne tekmuje.) 

- plesni pari: - plesi v paru - ST plesi (POČASNI VALČEK, TANGO, FOKSTROT), 

s predpisanimi koreografijami in predpisano glasbo  

 (Samo v enem plesu ali dveh plesih se ne tekmuje.)  

- plesi v paru - LA plesi (SAMBA, CHA-CHA-CHA, ROKENROL), s 

predpisanimi koreografijami in predpisano glasbo  

(Samo v enem plesu ali dveh plesih se ne tekmuje.) 



 

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

poljubno glasbo dolžine do največ  2,5 minute z lastno koreografijo, 

- v prijavi navedite NAZIV TOČKE šolske plesne skupine (produkcije), 
- v seznamu nastopajočih označite registrirane učence/učenke pri PZS, 
- glasbo produkcije prinesite na USB ključku in jo predate vodstvu tekmovanja 
ob dvigu štartnih številk. 

Vodja tekmovanja: Natalija Banovič          

Plesni sodniki: določi jih Plesna zveza Slovenije 

Zadnji rok prijave: torek, 10. 5. 2022 preko spletne aplikacije https://app2.sport.si .  

Opomba: Če potrebujete tehnično pomoč pri prijavi preko spletne aplikacije se obrnite na: 
jernej.peterlin@sport.si , 01 434 23 97 ali 031 697 961.  

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

- prvi trije posamezniki prejmejo medalje Plesne zveze Slovenije 
- prvi trije plesni pari prejmejo medalje Plesne zveze Slovenije 
- prve tri ekipe prejmejo medalje Plesne zveze Slovenije 
- prve tri ekipe prejmejo plakete/pokale Plesne zveze Slovenije 
- najboljše tri šolske plesne produkcije prejmejo plakete/pokale 

Plesne zveze Slovenije 
 
Opombe:  

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

2. V sistemu tekmovanj »Šolskega plesnega festivala« za OŠ smejo na vseh nivojih (šolskem, 
področnem in državnem) nastopiti le redno vpisani učenci in učenke. Tekmujejo lahko posamično, v 
parih in ekipno, pri čemer šolske ekipe ne smejo biti okrepljene z učenci in učenkami drugih šol. Na 
tekmovanjih ŠPF ne smejo nastopati učenci in učenke, ki so v tekočem letu registrirani pri kateri izmed 
tekmovalnih sekcij Plesne zveze Slovenije (standardni in latinskoameriški plesi, akrobatski rokenrol, 
moderni tekmovalni plesi). Ta omejitev ne velja za šolske plesne skupine (produkcije), kjer je 
dovoljeno nastopiti tudi učencem in učenkam, ki so registrirani kot tekmovalci pri Plesni zvezi 
Slovenije, s pravilom, da število registriranih v produkciji ne sme preseči polovice članov skupine. V 
primeru kršenja omenjenega pravila, bo šolska plesna produkcija diskvalificirana. 

3. Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili ŠPF in Navodili za izvedbo projekta ŠPF za OŠ v sezoni 
2021/22.  

 
 
S plesnimi pozdravi. 

            
 
 
Katja Gabrijelčič,                                                                                    Zoran Kljun, 
koordinatorka projekta ŠPF                                                   predsednik sekcije PLR pri PZS 

https://app2.sport.si/
mailto:jernej.peterlin@sport.si

