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PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
SEKCIJA ZA AKROBATSKI ROCK-N-ROLL

TEKMOVALNI PRAVILNIK
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
Tekmovalni pravilnik predpisuje vrsto, način in potek plesnih tekmovanj v domovini, ki jih organizirajo plesne
organizacije, članice Plesne Zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS).
Tekmovalni pravilnik ureja tudi medsebojne odnose tekmovalcev, sodnikov, vodstev tekmovanj, plesnih
organizacij in pristojnih organov PZS.
Člen 2
(1) Naloge, ki jih je potrebno opravljati v zvezi z delovanjem tekmovalnega sistema in organizacijo tekmovanj
, so zlasti:
- priprava letnih koledarjev tekmovanj,
- podeljevanje pravic za organizacijo tekmovanj in sklepanje pogodb z organizatorji,
- spremljanje in ugotavljanje poteka tekmovanj v skladu s sprejetimi pravili,
- vodenje evidenc o tekmovanjih, rezultatih tekmovalcev in njihovem napredovanju,
- delo z reprezentancami,
- pošiljanje ekip in tekmovalcev na mednarodna tekmovanja in uradna prvenstva,
- določanje delegata PZS za tekmovanja pod okriljem PZS,
- pregled izvajanja pravil in priprava posodobitve pravil v skladu s spremembami WRRC pravil in
zahtevami po posodobitvi tekmovalnega sistema
- druge naloge v zvezi s tekmovanji v skladu s tem pravilnikom in drugimi pravili PZS.
(2) Pristojnosti in obveznosti glede nalog v tem pravilniku so v skladu s tem pravilnikom, statutom PZS in
drugimi akti, ki jih sprejme predsedstvo PZS, porazdeljene med naslednje organe:
- predsedstvo PZS,
- izvršni odbor Sekcije za akrobatski rock'n'roll (v nadaljevanju IO sekcije RR),
- direktor reprezentanc v RR plesih,
- strokovni svet.
Člen 3
IZVRŠNI ODBOR (IO)
(1) IO odloča o vseh zadevah povezanih s tekmovanji v RR plesih v Sloveniji, predvsem pa:
- Imenuje strokovne organe sekcije RR in opredeli njihove zadložitve
- Podeljuje, na osnovi veljavnih kriterijev, pravice za organizacijo plesnih tekmovanj organizacijam ali
samostojnim podjetnikom, za katere je mogoče utemeljeno sklepati, da so usposobljeni in
razpolagajo s potrebnimi viri za čim boljšo organizacijo tekmovanja. Organizatorji se določijo ali
izberejo na podlagi javne objave. Prednost pri izboru za organizacijo tekmovanj imajo članice PZS.
- Izvaja vse naloge opredeljene v 4. členu tega pravilnika, če sekcija ne izvoli dodatnih strokovnih
organov.
Člen 4
Operativne naloge IO RR
- Priprava programov in izvedba usposabljanja delegatov PZS za domača tekmovanja,
- Spremljanje poročil delegatov s tekmovanj in ukrepanje v primerih ugotovljene kršitve TP in/ali
pogodbe,
- Priprava predloga koledarja tekmovanj sekcije RR za naslednje leto,
- Oblikovanje in objava poziva članicam sekcije RR za oddajo pisnih vlog za organizacijo domačih in
mednarodnih tekmovanj za naslednje leto,
- Organizacija izračuna rezultatov na vseh domačih tekmovanjih,
- Izvedba doping kontrol na domačih tekmovanjih,
- Zagotavljanje aktualnih podatkov o tekmovalcih in plesnih klubih na spletu PZS,
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Sprotna objava rezultatov, točkovnih in rang lestvic na spletu PZS,
Ažuriranje podatkov o tekmovalcih, plesnih parih, tekmovanjih in priprava podatkov za kategorizacijo
v sistemu OKS

Sprotno obvešcanje članstva o pomanjkljivostih in ukrepih za odpravo le-teh,
Druge naloge, potrebne za brezhibno delovanje tekmovalnega sistema sekcije RR,
Spremljanje pravil WRRC in usklajevanje nacionalnih pravil s pravili WRRC
(2) Zgoraj navedene naloge se razdelijo med člane IO RR na prvi redni seji, ki sledi volilnemu zboru sekcije ali pa se
razdelijo med strokovne organe, ki jih oblikuje IO RR.
Člen 4a
ŠPORTNI DIREKTOR/DIREKTOR DRŽAVNIH REPREZENTANC
(1) Dela, naloge in pristojnosti direktorja državnih reprezentanc so, da:
Pripravi letne načrte dela in predlaga finančne načrte reprezentance,
Organizira delo z državnimi reprezentancami in pisno poroča Izvršnemu odboru sekcije o izvajanju
reprezentančnih treningov,
Sodeluje pri svojem delu z vodji posameznih delov reprezentanc in trenerji klubov, še posebej s tistimi iz katerih
prihajajo posamezni reprezentanti,
Sodeluje pri izdelavi bazičnih strokovnih programov posameznih plesnih parov-reprezentantov,
Skrbi za registracijo tekmovalcev v bazi WRRC,
Skrbi za prijavo tekmovalcev na uradna mednarodna tekmovanja
Predlaga člane A in B reprezentance v skladu z določili tega pravilnika,
Predlaga plesne pare in njihove spremljevalce za udeležbo na uradnih prvenstvih v skladu z določili tega
pravilnika in Pravilnika sekcije RR o povračilu stroškov državnim reprezentantom in spremljevalcem za
udeležbo na tekmovanjih,
Skrbi za organizacijo potovanja tekmovalcev in spremljevalcev na uradna mednarodna tekmovanja,
Skrbi za promocijo državnih reprezentanc,
Organizira in izvede druge naloge, ki so potrebne za uspešno delo reprezentanc.
(2) Direktorja državnih reprezentanc izmed svojih članov imenuje in razrešuje Izvršni odbor sekcije RR.
(3) Za svoje delo je direktor državnih reprezentanc odgovoren Izvršnemu odboru sekcije RR.
Člen 4b
STROKOVNI SVET
(1) Strokovni svet je organ, ki daje Izvršnemu odboru sekcije RR strokovna mnenja, mu predlaga usmeritve in ukrepe za
razvoj tekmovalnega plesa v Sloveniji ter v primeru, ko ni imenovan direktor reprezentanc, vodi državne reprezentance
sekcije RR.
(2) Strokovni svet imenuje in razrešuje Izvršni odbor sekcije RR. Če strokovni svet ni imenovan, opravlja njegove naloge
IO RR.

II.

TEKMOVALCI

Člen 5
(1) Tekmovalec v smislu tega tekmovalnega pravilnika je oseba - športnik, ki je registriran pri PZS v skladu z
Registracijskim pravilnikom Plesne zveze Slovenije in deluje v skladu s Tekmovalnim pravilnikom in
drugimi akti PZS.
Člen 6
(1) Posebna kategorija tekmovalcev so profesionalni tekmovalci in tekmovalci s posebnimi potrebami.
(2) Tekmovalci posebnih kategorij se z registracijo zavežejo, da bodo spoštovali dolocila tega pravilnika
razen v primeru, da je ta pravilnik v nasprotju z njihovimi posebnimi pravili.
Člen 7
(1) Tekmovalec sme strokovno delovati v okviru PZS na področjih, ki niso tekmovalna pod pogoji, ki jih
dolocajo usklajeni akti PZS in ZPVUTS ter sklepi organov vodenja obeh organizacij, v osnovi pa Pravilnik o
izobraževanju, delokrogu inpogojih profesionalnega delovanja aktivnih tekmovalcev, ki tekmujejo v
tekmovalnih sistemih PZS ter Pravilnik o delokrogu in pogojih delovanja vaditeljev plesa.
(2) Vsi tekmovalci, ki delujejo kot strokovni kadri na plesnem področju (vaditelji- pripravniki, vaditelji, učitelji ali trenerji
plesa), morajo biti evidentirani - registrirani pri PZS in ZPVUTS.
Člen 7a
(1) Matični klub mora o razpadu plesnega para, zamenjavi plesnega partnerja, prestopu v drugo plesno organizacijo
vstopu v drugo tekmovalno kategorijo ter o prenehanju aktivnega tekmovanja takoj obvestiti pooblaščeno osebo sekcije.
Člen 8
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(1)Tekmovalcu se lahko odvzame status tekmovalca:
če brez registracije opravlja dejavnosti strokovnih kadrov na plesnem področju,
če mu je pravnomočno dokazano jemanje prepovedanih substanc,
če krši določila pravilnikov navedenih v členu 7 tega pravilnika,
če nastopi na tekmovanju, ki ga PZS ali WRRC prepoveduje,
če je pravnomočno disciplinsko kaznovan ali pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
(2) Status tekmovalca se lahko odvzame za določen ali nedoločen cas.
(3) O odvzemu statusa tekmovalca odloča komisija, ki jo imenuje IO Sekcije RR.

III.

VRSTE TEKMOVANJ

Člen 9
(1) Tekmovanja, na katerih tekmujejo plesni pari ali formacije (va nadaljevanju se naziv plesni pari uporablja
za obe kategoriji) po pravilih PZS in WRRC, so:
- klubska, šolska, občinska, regionalna, državna, odprta z mednarodno udeležbo.
(2) Državna tekmovanja so:
- Kvalifikacijska (KV),
- pokalna ( PS) in
- prvenstvena (DP).
(3) Na vseh državnih tekmovanj, razen prvenstvenih, lahko sodelujejo tudi plesni pari iz tujine.
(4) Državno tekmovanje je veljavno, če se ga na osnovi veljavnega razpisa udeležijo plesni pari najmanj ene
plesne organizacije.
Člen 10
(1) Klubska, občinska in regionalna tekmovanja imajo praviloma značaj internega tekmovanja. Plesne
organizacije jih izvajajo zaradi razvršcanja klubskih, občinskih, regionalnih parov za udeležbo na državnih
tekmovanjih PZS.
Člen 11
(1) Šolska tekmovanja so namenjena predvsem popularizaciji plesnega športa med mladimi in imajo značaj rekreacije.
(2) Potekajo lahko v posameznih plesih ali poljubnih skupinah RR plesa ter se jih ne smejo udeleževati osebe, ki so ali
so bile registrirane kot tekmovalci RRa.
(3) Za takšna tekmovanja se smiselno uporabljajo določila pravilnika Šolski plesni festival.

Člen 12
(1) Kvalifikacijska tekmovanja (KV) služijo za napredovanje plesnih parov v višje tekmovalne razrede.
(2) Na vseh RR tekmovanjih plesni pari tekmujejo praviloma ločeno po tekmovalnih razredih.
(3) Uvrstitve plesnih parov na KV, PS in DP se točkujejo.
(4) Ob začetku vsakega koledarskega leta lahko IO RR določi seznam mednarodnih tekmovanj in faktor
točkovanja, za točkovanje na SLO rang lestvici.
(5) KV mora biti organiziran minimalno za vse mladinske kategorije in članska C in B razreda.
(6) Na KV tekmovanjih lahko sodelujejo vsi veljavno registrirani tekmovalci
Člen 13
(1) Tekmovanja za pokal Slovenije (PS) se organizirajo enakomerno preko celega leta. V enem letu se izvede 4-5
tekmovanj. Zadnje tekmovanje (finale PS) se izvede v mesecu decembru.
(2) Tekmovanja za PS morajo biti organizirana za vse tekmovalne kategorije, ki so zastopane v RR sekciji
(3) Tekmovanja se točkujejo, točke se seštevajo v okviru enega koledarskega leta.
(4) Na lestvici se upošteva seštevek vseh točk, ki jih je par pridobil z uvrstitvami na PS v okviru posamezne kategorije
(5) Po zaključku zadnjega PS v koledarskem letu zmagovalci posamezne kategorije prejmejo naslov Pokalni Prvak
Slovenije. V primeru enakega seštevka točk, se upošteva uvrstitev na finalu PS.
(5) Naslov Pokalnega prvaka se podeljuje za vse veljavne mednarodne kategorije. Pokale za pokalne prvake (mesta 1-3)
zagotovi PZS.

Člen 14
(1) Državno prvenstvo se organizira enkrat letno
(2) DP mora biti organizirano za vse tekmovalne kategorije, ki so zastopane v RR sekciji
(3) IO RR sme pred izvedbo državnega prvenstva določiti dodatne kriterije za udeležbo plesnih parov na njem.
(4) Dodatni kriteriji morajo biti vključeni v razpis tekmovanja in veljajo le, če je razpis tekmovanja objavljen v roku,
predpisanem v tem pravilniku.
(5) Naslov državnega prvaka se podeljuje za vse veljavne mednarodne kategorije.
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Člen 15
(1) V tujini lahko tekmujejo plesni pari PZS posamično na:
uradnih prvenstvih (svetovno, evropsko, območno),
uradnih pokalnih prvenstvih (svetovni pokal, evropski pokal),
uradnih rang (rating) turnirjih,
mednarodnih odprtih turnirjih,
mednarodnih turnirjih s povabilom,
kvalifikacijskih turnirjih drugih držav.
(2) Tekmovalci ne smejo sodelovati na tistih tekmovanjih v tujini, na katerih je udeležba s strani PZS ali WRRC
prepovedana.
(3) Na vseh uradnih prvenstvih lahko tekmujejo le tekmovalci uradnih mednarodnih kategorij, ki so v tej kategoriji
predhodno že tekmovali na domačih državnih tekmovanjih (KV, PS, DP)

Člen 16
(1) Ekipno tekmujejo plesalci na naslednjih tekmovanjih:
- dvobojih ali mnogobojih plesnih organizacij med seboj ali s klubi iz tujine,
- dvobojih ali mnogobojih reprezentanc mest ali držav.
(2) Na ekipnih tekmovanjih (team match) tekmujejo med seboj enako stari in enako kvalitetni plesni pari v
svojih ekipah.
(3) Med tekmovanjem zamenjava med pari v ekipi ni dovoljena.
(4) Plesni pari tekmujejo ekipno tudi v formacijskih plesih v disciplinah določenih s pravili WRRC.

IV.

KOLEDAR TEKMOVANJ

Člen 17
(1) Predlog koledarja tekmovanj se praviloma pripravi dvakrat letno za spomladanski in jesenski del
sezone, praviloma vsaj 3 mesece pred prvi tekmovanjem v načrtovanem delu sezone. Pri pripravi koledarja
se upošteva zasedene WRRC termine in šolski koledar.
(2) Vsaka plesna organizacija, članica RR sekcije, mora letno organizirati vsaj eno domače tekmovanje.
(3) Plesne organizacije smejo dodatno kandidirati za izvedbo posameznih tekmovanj, vendar le na proste
termine v koledarju slovenskih tekem in v času, ki dopušca organizatorju pravočasno realizacijo vseh
predvidenih postopkov.
(4) Spremembe koledarja tekmovanj, ki so posledica sprememb WRRC koledarja in dodatnih prijav, so v
pristojnosti IO RR.
Člen 18
(1) Imena domačih plesnih turnirjev odobrava IO RR, imena mednarodnih plesnih tekmovanj v domovini
pa Predsedstvo PZS po odobritvi WRRC.

V.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJ

Člen 19
(1) Plesna tekmovanja amaterskih plesalcev lahko prirejajo samo plesne organizacije, ki so članice PZS
(plesni klubi, kulturno umetniška, športna in druga društva, v katerih deluje plesna sekcija; strokovna društva
in združenja, ki delujejo na področju plesa) in PZS nasploh.
(2) Izvedbo vsakega tekmovanja, ki poteka v okviru PZS, mora odobriti pristojni organ PZS - izvedbo
mednarodnih tekmovanj predsedstvo PZS, izvedbo ostalih tekmovanj pa IO sekcije.
(3) Prireditelji so za izvedbo moralno in materialno odgovorni.
Člen 20
(1) Prirejanje mednarodnih tekmovanj ter državnih prvenstev je v pristojnosti PZS.
(2) Operativno izvedbo takšnih prireditev lahko PZS poveri zainteresiranim plesnim organizacijam ali drugim
pravnim subjektom.
Člen 21
Vsa mednarodna tekmovanja morajo potekati po pravilih World R'n'R Confederation ( v nadaljevanju
WRRC).
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VI.

ŠTARTNINA, KOTIZACIJA

Člen 22
(1) Na vseh državnih tekmovanjih morajo plesni pari plačati startnino, ki jo PZS v obliki faktur zaračuna
matičnemu klubu na podlagi števila prijavljenih plesnih parov v spletni aplikaciji sekcije RR.
(2) Startnina je namenjena delovanju sekcije RR.
(3) Višino startnine za KV, PS in DP določi PZS.
(4) Startnino mednarodnih WRRC tekem, določi WRRC, pobira pa organizator v skladu z WRRC pravili.
(5) Startnino, ki jo plačajo na KV in PS tuji tekmovalci, pobere in obdrži organizator tekmovanja.
Člen 23
Organizator na podlagi sklenjene Pogodbe o organizaciji tekmovanja, s katero PZS podeljuje
organizatorju pravico, da organizira in izvede tekmovanje in v skladu s Pravilnikom o dotacijah, ki ga
določa Predsedstvo PZS, prejme s strani PZS za izvedbo tekmovanja pripadajočo dotacijo.
Člen 24
(1) Prireditelji tekmovanj so za izvedbo tekmovanja dolžni PZS poravnati predpisano kotizacijo - takso,
korigirano s faktorjem kotizacije po ceniku, ki ga določa Predsedstvo PZS . Izvršni odbor RR lahko za
posamezno vrsto tekmovanj oprosti organizatorje tekmovanj plačila kotizacije-takse. Takšna odločitev mora
biti sprejeta do sprejema koledarja tekmovanj za naslednje leto.
(2) Prireditelj mednarodnega tekmovanja plača predpisano kotizacijo WRRC. PZS za izvedbo uradnih
mednarodnih prvenstev prireditelju ne sme zaračunati dodatne kotizacije – takse.

VII.

RAZPIS TEKMOVANJA

Člen 25
(1) Razpis za vsa tekmovanja v državi mora vsebovati najmanj:
- ime prireditelja – organizatorja,
- vrsto in naziv tekmovanja,
- kraj in čas tekmovanja,
- tekmovalne razrede in starostne kategorije, za katere velja tekmovanje,
- ime vodje tekmovanja,
- ime delegata
- ime glavnega sodnika,
- imena sodnikov ,
- način ocenjevanja,
- vrsto glasbe - v živo/mehanska,
- velikost in kakovost plesišca,
- urnik začetka tekmovanja v posameznih skupinah plesov, starostnih kategorijah in tekmovalnih
razredih,
- rok, naslov in način prijave,
- rok za dvig startnih številk,
- logotipe sofinancerjev in sponzorjev, ki jih sporoči PZS,
- vrsto priznanj in nagrad.
Člen 26
Razpis tekmovanja je organizator tekmovanja dolžan poslati plesnim organizacijam in PZS:
vsaj 45 dni pred državnim prvenstvom,
vsaj 30 dni pred ostalimi tekmovanji v domovini.
izjemoma v krajšem času, če tako odloči IO sekcije RR.

VIII.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA TEKMOVANJA

Člen 27
(1) Organizator plesnega tekmovanja je dolžan:
- poskrbeti, pri pristojnih organih, za prijavo prireditve,
- poskrbeti za primerno ogrevano in zračeno dvorano
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pravočasno poslati razpis tekmovanja, ki mora vsebovati vse predpisane podatke o tekmovanju
poskrbeti za prevzem promocijskega materiala PZS in ga ustrezno distribuirati,
na tekmovanje pravočasno povabiti sodnike, delegata- glavnega sodnika in računsko službo
pripraviti BILTEN tekmovanja v katerega obvezno vključi logotipe financerjev in sponzorjev, ki jih
sporoči PZS,
- na podlagi prejetega računa, poravnati PZS predpisano kotizacijo za izvedbo tekmovanja ,
- zagotoviti kvalificirano vodstvo tekmovanja in službo za registracijo tekmovalcev in ostale naloge na
tekmovanju ,
- poskrbeti za ustrezno ozvočenje in glasbo, primerno ravni tekmovanja,
- zagotoviti, da je oseba, ki skrbi za predvajanje glasbe, seznanjena s pravili o zahtevanem tempu,
dolžini in karakterju glasbe,
- zagotoviti ravni tekmovanja primerno osvetljenost plesišca, dekoracijo dvorane, državne simbole,
simbole PZS in WRRC,
- zagotoviti primerno plesišče predpisane velikosti in kvalitete; za KV turnirje izjemoma tudi manjše
plesišče
- poskrbeti za primerne garderobe za tekmovalce in sodnike,
- poskrbeti za primeren prostor za ogrevanje – višina in velikost
- poskrbeti za službo prve pomoči na tekmovanju ,
- zagotoviti prostor za računsko službo, ki ni dostopen nepooblaščenim osebam in tekmovalcem,
- po vsakem tekmovalnem krogu na dostopnem kraju javno objaviti startne številke plesnih parov, ki
so napredovali v naslednji krog tekmovanja,
- javno razglasiti uradne končne rezultate tekmovanja v skladu z določili tega pravilnika,
- v razpisu tekmovanja objaviti urnik začetka posameznih tekmovalnih disciplin, tekmovalnih kategorij
in razredov,
- zagotoviti upoštevanje prepovedi kajenja ter prometa z alkoholnimi pijačami v skladu z zakonodajo,
- poskrbeti za primerna priznanja in nagrade tekmovalcem,
- zagotoviti ustrezno redarsko službo,
- upoštevati popuste in brezplačen vstop skladno z navodili PZS,
- zagotoviti tehnične predpogoje za delo računske službe,
- zagotoviti vse ostale pogoje za nemoten potek tekmovanja.
(2) Na uradnih prvenstvih (državnih ali mednarodnih) je organizator dodatno dolžan:
- izpolnjevati smernice, ki jih za tovrstna tekmovanja pripravi predsedstvo PZS ali IO sekcije RR,
minimalno pa:
o zagotoviti ustrezne državne simbole
o zagotoviti zmagovalni oder
o predvajati državno himno absolutnemu zmagovalcu državnega prvenstva oz. zmagovalce
uradnih kategorij na mednarodnih tekmovanjih
o pripraviti dogodku primerno otvoritev tekmovanja
o Uradno otvoritev prvenstva s strani pooblaščene osebe PZS ali WRRC
o Projektor in projekcijsko platno za objavo rezultatov
o Na tekmovanje povabiti rangu tekmovanja primerne funkcionarje PZS ali WRRC in drugih
institucij

IX.

VODSTVO TEKMOVANJA

Člen 28
(1) Vodstvo tekmovanja je odgovorno za nemoten potek tekmovanja v skladu s tem pravilnikom.
(2) Vodstvo tekmovanja sestavljajo:
- vodja tekmovanja,
- uradni napovedovalec tekmovanja,
- delegat PZS
- glavni sodnik ZPSS .
(3) Vodja tekmovanja
- Vodja tekmovanja je lahko le oseba, ki ima ustrezno strokovno usposobljenost po pravilih PZS
- Vodjo tekmovanja imenuje organizator
- Vodja tekmovanja je odgovoren, da so izpolnjene vse obveznosti organizatorja, ki so zapisane v tem
pravilniku in ostalih pravilih PZS.
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(5) Delegat PZS
- Delegata PZS imenuje IO RR z liste delegatov. Če nalogo delegata opravlja glavni sodnik, ga v
soglasju z IO RR, imenuje sodniška komisija RR
- Delegat na tekmovanju zastopa PZS in odloča o vseh zadevah povezanimi s tekmovalnimi pravili,
predvsem pa:
- Pred tekmovanjem:
o
o
o
o
o
o
o

o
o

-

-

Preveri ustreznost plesišča (velikost in kvaliteta), ozvočenja, garderob in osvetlitve;
Preveri pripravljenost službe za izračun rezultatov in poskrbi, da gledalci in ne autorizirane osebe do
nje nimajo dostopa;
Preveri ali so na razpolago ustrezne službe ( prva pomoč, varnostniki);
Preveri ali je pripravljen poseben prostor za sodnike;
Preveri ali je določen prostor za javno objavo rezultatov;
Preveri urnik tekmovanja.
Preveri ali so vsi sodniki prisotni, in, če je potrebno, najde zamenjavo;
Pred tekmovanjem da navodila sodnikom;
Računski službi PZS preda natančna navodila o vrstnem redu posameznih tekmovanj najmanj 10
minut pred pričetkom tekmovanja,

Med tekmovanjem:
o
o
o
o
o
o
o

pred objavo vsakega rezultata, tudi delnega, pregleda izpis in ga preda vodstvu tekmovanja za objavo,
poskrbi, da so delni rezultati za vsak krog, ki je končano, objavijo v skladu s pravili,
kontrolira skladnost oblačil tekmovalcev s pravili o oblačenju,
poskrbi, da sodniki na tekmi niso na razpolago nepooblaščenim osebam,
odloča o primernosti glasbe na tekmovanju,
Nadzira vedenje sodnikov glede na Etični kodeks,
Prepreči kakršno koli neetično vedenje tekmovalcev, trenerjev ali gledalcev do sodnikov.

Po tekmovanju:
o s podpisom ustreznega dokumenta po končani tekmi odobri objavo rezultatov na spletni
strani PZS,
o s podpisom ustreznega dokumenta potrdi organizatorju tekmovanja izplačila za sodnike,
- kontrolira pripravo in potek tekmovanja v skladu s pravili ter v primeru pomanjkljivosti ali
nepravilnosti ukrepa.
(7) Delegat, glavni sodnik in člani računske službe morajo biti na prireditvi prisotni najmanj (30) trideset
minut pred predvidenim začetkom prvega tekmovanja prireditve.
(8) Delegat mora v roku tri (3) dni po tekmi predstavniku IO RR oz. drugi pooblaščeni osebi dostaviti poročilo
o tekmovanju na predpisanem obrazcu.
Člen 29
(1) Organizator tekmovanja zagotovi tehnično ekipo, ki je na voljo vodstvu tekmovanja.
(2) Sestavljena mora biti tako, da lahko nemoteno izvaja operativne naloge, zlasti pa povezovanje programa,
sprejem tekmovalcev, razdelitev štartnih številk, objavo o napredovanju posameznih plesnih parov med
tekmovanjem ipd.

X.

STAROSTNE KATEGORIJE IN TEKMOVALNI RAZREDI

Člen 30
(1) Plesni par tekmuje v otroški rekreativni kategoriji (MINI) če imata oba partnerja v tekočem koledarskem
letu v katerem tekmujeta (1.januar do 31.december) 7., 9.,10. ali 11. rojstni dan.
(2) Pari MINI razreda so lahko istospolni ali mešani.
Člen 31
(1) Plesni par tekmuje v mlajši mladinski starostni kategoriji, če imata oba partnerja v tekočem koledarskem
letu v katerem tekmujeta (1.januar do 31.december) 8., 9., 10. ,11., 12., 13. ali 14. rojstni dan.
(2) V tej starostni kategoriji tekmujejo pari v, pripravniškem (MM2) razredu in tekmovalnem (MM1) razredu.
(3) V primeru, da IO sekcije ali tekmovalna komisija ugotovi, da je v mlajši mladinski konkurenci premajhno
število parov, pari MM2 in MM1 tekmujejo v enotnem, mlajšem mladinskem (MM1 = MM) razredu do
preklica.
Člen 32
(1) Plesni par tekmuje v starejši mladinski starostni kategoriji, če imata oba partnerja v tekočem koledarskem
letu v katerem tekmujeta (1.januar do 31.december) 12., 13.,14., 15., 16. ali 17. rojstni dan.
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(2) V starejši mladinski starostni kategoriji tekmujejo pari praviloma v dveh tekmovalnih razredih:
- pripravniškem (SM2)
- tekmovalnem (SM1)
(3) V primeru, da IO sekcije ali tekmovalna komisija ugotovi, da je v mladinski konkurenci premajhno število
parov, le ti tekmujejo v enotnem, starejšem mladinskem (SM1 = SM) razredu do preklica.
Člen 33
(1) Razredi članske starostne kategorije so: C, B in A.
(2) V članski kategoriji lahko v razredih C in B nastopi par, v katerem imata oba partnerja v tekočem
koledarskem letu vsaj 14. rojstni dan.
(3) V članski kategoriji lahko v razredu A nastopi par, v katerem imata oba partnerja v tekočem koledarskem
letu vsaj 15. rojstni dan.
(4) Na uradnih mednarodnih prvenstvih lahko pari tekmujejo le v skladu s pravili WRRC.
Člen 34
(1) V tekmovalnem sistemu RR PZS so prisotne vse formacijske kategorije WRRC. PZS direktno povzema
vsa pravila glede starosti, števila parov in drugih pogojev za oblikovanje formacij
- RR mladinske formacije (MF) : V kategoriji mladinskih formacij lahko tekmujejo plesalci, ki imajo v
tekočem koledarskem letu 8. – 17. rojstni dan. Formacijo sestavlja 4-6 plesnih parov.
- RR članske formacije (CF): V kategoriji RR članskih formacij lahko tekmujejo plesalci, ki imajo v
tekočem koledarskem letu vsaj 15. rojstni dan. Formacjo sestavlja 4-6 plesnih parov.
- RR dekliške formacije (DF): V kategoriji dekliških formacij lahko tekmujejo plesalke, ki imajo v
tekočem koledarskem letu 8. – 15. rojstni dan. Formacijo sestavlja 8-12 plesalk.
- RR ženske formacije (ZF): V kategoriji ženskih formacij lahko tekmujejo plesalke, ki imajo v tekočem
koledarskem letu vsaj 14. rojstni dan. Formacijo sestavlja 12-16 plesalk.
(2) V tekmovalnem sistemu PZS imamo tudi rekreativno kategorijo Mini ženske formacije
- RR Mini dekliške formacije (MDF): V kategoriji mini dekliških formacij lahko tekmujejo plesalke, ki
imajo v tekočem koledarskem letu 8. – 15. rojstni dan. Formacijo sestavlja 4-7 plesalk.
- RR Mini ženske formacije (MZF): V kategoriji ženskih formacij lahko tekmujejo plesalke, ki imajo v
tekočem koledarskem letu vsaj 14. rojstni dan. Formacijo sestavlja 4-7 plesalk.
- Vsaj 50% plesalk ne sme biti registriranih za tekmovanje v paru ali uradnih formacijskih kategorijah
- Trajanje nastopa
o 1.30 min. do 1.45 min.
o rock and rolla 1.30 min. (obvezno), uvod, zaključek, … 15 sec.
- Omejitveni program za MM, minimalno 7 osnovnih korakov
- Starostne Kategorije:
o Mladinci – 8 do 14 let
o Člani – 14 let naprej

XI.

NAPREDOVANJE PLESNIH PAROV

Člen 35
(1) Plesni par začenja s tekmovanjem v svoji starostni kategoriji v najnižjem razredu (MM2, SM2, C).
(2) V mlajši mladinski kategoriji se par lahko odloči in prične s tekmovanjem v MINI ali MM2 razredu, če
izpolnjuje ustrezne starostne pogoje.
(3) V članski kategoriji se par lahko odloči in prične s tekmovanjem v C ali B razredu.
Člen 36
(1) Za doseženo mesto na kvalifikacijskem tekmovanju, državnem prvenstvu in odprtem pokalnem turnirju
dobi par, naslednje število točk, odvisno od števila tekmovalnih parov:
TOČKOVANJE UVRSTITEV
Pari
M

1.

Š
7ali več
25

T
6
25

E
5
20

V
4
16

I
3
12

L
2
9

O
1
6
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E
S
T
A

2.
3.
4.
5.
6.
1/2 fin
1/4 fin

20
16
12
9
6
3(7.-4)
1(2,3)

20
16
12
9
6

16
12
9
6

12
9
6

9
6

6

(2) Uvrstitve na državnem prvenstvu se točkujejo dvojno.
(3) Uvrstitve na tekmovanjih za Pokal Slovenije se množijo s faktorjem 1.5.
(4) Za potrebe formiranja državnih reprezentanc se točkujejo tudi uvrstitve formacij.
(5) V najvišjem mlajšem mladinskem MM1, starejšem mladinskem SM1 in članskem Ai razredu se dosežene
točke uporabljajo za razvrstitev parov na rang lestvici za formiranje državne reprezentance.

Člen 37
Plesni par napreduje v višji razred iste starostne kategorije, ko zbere naslednje število točk:
(1) za prehod iz MINI v MM2: plesni par lahko v Mini kategoriji tekmuje eno koledarsko leto. Upošteva se
datum prvega nastopa para. Omejitev velja za vse pare.
(2) za prehod iz MM2 v MM1: min 120 – max 15 točk
(3) za prehod iz M2 v M1:
min 120 točk - max 150 točk
(4) za prehod iz C v B: par lahko kadarkoli prestopi iz C v B razred.
(5) za prehod iz B v A: min 150 - max omejitve ni
Pari lahko v razredu B plešejo brez omejitve max. števila točk.
(6) Pred začetkom tekmovalne sezone lahko izvršni odbor sekcije na predlog tekmovalne komisije spremeni
potrebno število točk za napredovanje.
Člen 38
(1) S 1. januarjem koledarskega leta v katerem ima starejši od partnerjev v paru Mini razreda 12. rojstni dan,
nadaljuje s tekmovanjem v MM2 razredu ne glede na čas tekmovanja v MINI.
(2) S 1. januarjem koledarskega leta v katerem ima starejši od partnerjev v paru MM1 ali MM2 razreda 15.
rojstni dan, nadaljuje s tekmovanjem v SM2 razredu, če je v tekmoval v MM2 razredu, sicer nadaljuje s
tekmovanjem v SM1 razredu brez začetnih točk.
V primeru enotnega mladinskega razreda, pari Mini, MM2 in MM1 razreda pričnejo tekmovanje v SM1 brez
točk.
(3) S 1. januarjem koledarskega leta v katerem ima starejši od partnerjev SM2 razreda 18. rojstni dan,
nadaljuje s tekmovanjem v 'C' razredu brez začetnih točk.
(4) S 1. januarjem koledarskega leta, v katerem ima starejši od partnerjev SM1 razreda 18.rojstni dan, lahko
nadaljuje s tekmovanjem v 'B' razredu ali 'C' razredu brez začetnih točk.
Člen 39
(1) Pri menjavi partnerjev zadržita razred in zbrane točke v tem razredu oba partnerja.
(2) Novi par tekmuje v razredu partnerja z višjo kategorijo in obdrži njegove točke pod pogojem, da je partner
z višjo kategorijo tekmoval s prejšnjim partnerjem najmanj 6 mesecev; v nasprotnem primeru se novi par
registrira po partnerju z nižjo kategorijo in obdrži njegove točke.
Člen 40
(1) Če plesni par ne nastopi na kvalifikacijskem ali pokalnem tekmovanju 24 mesecev, izgubi vse zbrane
točke in prične tekmovati v svojem razredu brez točk.
Člen 41
(1) Za formiranje državnih reprezentanc se vodi posebna evidenca točkovanja uvrstitev plesnih parov,
doseženih na državnem prvenstvu in na vseh ostalih tekmovanjih v domovini, na katerih se uvrstitve parov
točkujejo. Uvrstitve parov se točkujejo po tabeli iz člena 42.
(2) Mlajše mladinske (MM), starejše mladinske (SM) in članske (A) reprezentance, ki štejejo praviloma po 6
parov, se na novo formirajo po vsakem tekmovanju.
(3) Rang lestvica se oblikuje na osnovi doseženega števila točk plesnih parov
- z zadnjega državnega prvenstva in
- vsote najvišje osvojenih točk 4 tekmovanj na zadnjih 5 (petih) rang tekmovanjih v domovini
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(4) Pri formiranju reprezentance se v točkovanju ne upoštevajo tekmovanja, ki so izvedena sočasno z
uradnimi mednarodnimi prvenstvi.
(5) V primeru enakega števila točk, odloča višja uvrstitev na državnem prvenstvu.
(6) Enak sistem točkovanja velja tudi za formacije.
(7) Strokovni svet veljavne lestvice upošteva kot priporočilo za oblikovanje reprezentance.

XII.

TEKMOVALNI PLESI

Člen 42
(1) V plesnem programu RR tekmujejo plesni pari tekmovalnih razredov: Mini, MM1, MM2, SM2, B in A.
(2) V akrobatskem programu RR tekmujejo plesni pari tekmovalnega razreda SM1 in vseh članskih razredov.
Člen 43
RR sekcija lahko organizira tudi tekmovanja v Boogie Woogiju, Za tekmovanja v Boogie Woogie v vseh
določilih veljajo pravila WRRC

XIII.

OMEJITVENI PROGRAM IN NAČIN IZRAČUNAVANJA REZULTATOV

Člen 44
(1) RR sekcija za vse mednarodne kategorije v osnovi uporablja sistem tekmovanja, omejitveni program,
sodniške kriterije in način izračuna rezultatov kot ga predpisuje WRRC
(2) Za nacionalne kategorije RR sekcija predpisuje lastna pravila vendar le v delu, ki je specifičen za
posamezno kategorijo.
(3) Prevod mednarodnih pravil in sprejem pravil za nacionalne kategorije, določa in objavlja izvršni odbor
sekcije na predlog strokovnega sveta sekcije.
(4) V primeru neskladja med slovenskim prevodom in veljavnimi WRRC pravili, so za vse mednarodne
kategorije veljavna WRRC pravila.
(5) Veljavna verzija pravil se pregleda in potrdi 1x letno oz. ob spremembi WRRC pravil. Pravila so priloga
tega dokumenta in javno objavljena na spletnih straneh RR sekcije.
Člen 45
(1) Vsi plesni pari so obvezni plesati samo plesne figure in akrobacije, ki jih dovoljuje omejitveni program za
posamezni tekmovalni razred.

XIV.

DOLŽINA IN TEMPO GLASBE

Člen 46
(1) Na vseh tekmovanjih mora biti zagotovljena glasba predpisane dolžine in s tempi določenimi z veljavnimi
pravili WRRC oz internimi pravili RR sekcije za nacionalne kategorije.
(2) Omejitveni program, ki je priloga tekmovalnemu pravilniku, vsebuje veljavna merila za hitrost in dolžino
glasbe po posameznih plesih, tekmovalnih in starostnih kategorijah.
(3) V vseh finalnih krogih lahko plesni par tekmuje na svojo glasbo, če je le-ta skladna s pravili WRRC in
potrjena s strani WRRC.
(4) Za plesne pare, ki niso registrirani na WRRC, glasbo interna glasbena komisija.

XV.

TEKMOVALNA OBLEKA

Člen 47
(1) Plesna obleka
- Na vseh tekmovanjih so plesni pari dolžni nastopati v oblekah izdelanih v skladu z veljavnimi pravili
WRRC.
- Odločitev o diskvalifikaciji plesnega para, ki ne nastopa v predpisani obleki, je v pristojnosti delegata
PZS.
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(2) Reprezentančno oblačilo :
- Člani reprezentance in ostali tekmovalci, ki nastopijo na uradnih prvenstvih, prejmejo in uporabljajo
reprezentančna oblačila v skladu z navodili, ki jih sprejme IO sekcije RR.

XVI.

POTEK TEKMOVANJ

Člen 48
(1) Število krogov na tekmovanju je odvisno od števila sodelujočih parov oz. formacij.
(2) Tekmovanja so organizirana z dvokrožnim sistemom, ki predvideva izvedbo popravnega kroga, ki sledi
prvemu krogu na tekmovanju.
(3) Prehodi parov med posameznimi krogi si sledijo:
Prvi krog
Popravni krog
Drugi krog
¼ finale
½ finale
Finale

Do 6 parov
x
x
x
x
x
<=6

7-12 parov
NN -> 4
(NN-4) -> 2
x
x
x
6

13-24 parov
NN -> 7
(NN-7) -> 5
x
x
12 -> 6
6

25-48 parov
NN - > 16
(NN-16) ->8
x
24 -> 12
12 -> 6
6

Nad 48 parov
NN - > 24
(NN-24) - > 16
40 -> 24
24 -> 12
12 -> 6
6

Člen 49
(1) V vseh krogih do polfinala lahko na plesišču sočasno plešeta dva para.
(2) V kategoriji Mini, MM in SM lahko do vključno četrtfinala na plesišču sočasno plešejo trije pari.
(3) V finalu pleše vsak plesni par sam. V Mini razredu lahko tudi v finalu istočasno tekmujeta dva para.
(4) Na tekmovanju B in A razreda mora organizator plesnim parom, ki plešejo v finalu, zagotoviti med
plesnim in akrobatskim delom vsaj 15 minut odmora (kot začetek odmora se šteje ura, ko je plesni del
končan)

XVII. OCENJEVANJE IN IZRAČUN REZULTATOV
Člen 50
(1) Število sodnikov je določeno z uporabo WRRC sistema za izračun rezultatov.
(2) V kategorijah, kjer ni ločenega ocenjevanja akrobacij, sodi minimalno 5 sodnikov, v kategorijah, kjer se
ločeno ocenjuje akrobatiko pa sodijo minimalno 3 akro in 4 plesni sodniki.
Člen 51
(1) Sodniki ocenjujejo pare po veljavnih sodniških kriterijih in točke vpisujejo v aplikacijo na tabličnih
računalnikih.
(2) V izjemnih primerih lahko sojenje poteka ročno na papir.
Člen 52
(1) Za izračun rezultatov, končni seštevek točk in končno uvrstitev posameznega para se uporabi pravila
WRRC za mednarodne kategorije oz interna pravila za nacionalne kategorije.
(2) Pravila morajo biti implementirana v aplikaciji za izračun rezultatov, ki se uporablja na netkmovanjih
sekcije RR.
(3) Organizator za izračun rezultatov lahko uporablja le uradno aplikacijo sekcije.
Člen 53
(1) Razglasitev rezultatov na prvenstvenih tekmovanjih ter tekmovanjih za Pokal Slovenije v akrobatskem
rock'n'rollu je obvezna za prvih 6 mest, na ostalih tekmovanjih pa za prva tri mesta.
(2) Razglasitev rezultatov se organizira direktno po finalu za posamezno kategorijo.
(3) Rezultate se razglasi od 1. do 6. mesta
(4) Na razglasitev rezultatov sme par priti samo v plesni obleki.
(4) Pravilo velja za vse tekmovalne razrede.
Člen 54
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(1) Plesni pari lahko plešejo častni ples.

XVIII. PRAVICA IN PREPOVED NASTOPA
Člen 55
(1) Plesni par, ki je registriran v skladu z Registracijskim pravilnikom PZS, ima pravico nastopati na vseh
tekmovanjih, razen na tistih, na katerih po določbah tega pravilnika ali drugih pravil ne more nastopiti.
(2) Poleg registracije mora vsak par izpolnjevati še dva pogoja:
- imeti mora ustrezno potrdilo o opravljenem preventivnem zdravniškem pregledu,
- vsi pari članskega »A« in »B« razreda morajo imeti potrdilo, da so njihove plesalke nezgodno
zavarovane.
Potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu lahko izstavi klub ob registraciji parov. Potrdilo mora imeti
pečat ustrezne zdravstvene ustanove. Vsi plesalci, ki niso vključeni v skupno potrdilo kluba, morajo le-to
individualno dostaviti PZS.
Člen 56
(1) Par lahko nastopi samo v razredu, v katerem ima pravico nastopiti v skladu s poglavjem IX in X tega
pravilnika.
(2) Par je dolžan pred začetkom tekmovanja predložiti turnirskemu vodstvu tekmovalno knjižico in prevzeti
startno številko.
Člen 57
(1) Plesni par mora biti za udeležbo na tekmovanju prijavljen v skladu z objavljenim razpisom tekmovanja in
preko racunalniške aplikacije sekcije RR.
(2) Plesni par prijavi na tekmovanje njegova plesna organizacija.
(3) Plesna organizacija lahko izjemoma dodatno prijavi plesni par na tekmovanje tudi na dan prireditve. V
takem primeru je par dolžan plačati dvojno predpisano startnino za tekmovanje.
(4) Plesna organizacija ima pravico prepreciti nastop plesnega para, če proti njemu sproži disciplinski
postopek na ravni plesne organizacije in poda prijavo na PZS z istočasnim plačcilom takse, ki je enaka (10)
desetkratni višini startnine, predpisane za to tekmovanje.
(5) Plesna organizacija mora za vse prijavljene tekmovalce plačati predpisano startnino. Startnina se
obračuna na podlagi števila tekmovalcev, ne glede na to v koliko tekmovalnih kategorijah posamezni
tekmovalec nastopa.
Člen 58
(1) Plesna organizacija je dolžna do roka, ki je naveden v spletni aplikaciji, odjaviti nastop, če plesni par ne
more nastopiti.
(2) Če plesna organizacija plesnega para ne odjavi v roku, ki je objavljen v spletni aplikaciji, mora ona oz.
plesni par predložiti pisarni PZS v roku (5) pet dni po tekmi zdravniško potrdilo ali drugo uradno potrdilo o
opravičljivi odsotnosti na tekmovanju, sicer plača startnino.
Člen 59
(1) Plesni par ne more nastopiti na tekmovanju, ce:
- ni registriran pri PZS za tekoče koledarsko leto,
- ni pravilno prijavljen na tekmovanje ali je kaznovan s prepovedjo tekmovanja ali je suspendiran,
- plesna organizacija, katere član je, ali on sam, v času prijave nima poravnanih vseh finančnih in
ostalih obveznosti do PZS,
(2) Nastopanje pod tujim imenom pomeni obvezno diskvalifikacijo plesnega para in prijavo disciplinski
komisiji.
(3) Podajanje neresničnih podatkov o datumih rojstva pomeni prekršek, ki se kaznuje s takojšnjo
diskvalifikacijo plesnega para, prepovedjo tekmovanja za dve leti in kaznijo maticnemu klubu v višini (500)
petsto €.
Člen 60
(1) Na mednarodnih tekmovanjih, na katera so plesni pari vabljeni preko PZS, lahko nastopajo le člani
reprezentanc, ki so v skladu z veljavnimi pravili in v skladu z odločitvami pristojnih organov, prijavljeni na
tekmovanje s strani PZS.
(2) Pare za razpisano uradno tekmovanje določi vodja strokovnega sveta na osnovi rang lestvice in
strokovne ocene o pripravljenosti parov na tekmovanje.
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(3) Prevozni stroški in drugi stroški se povrnejo na podlagi pravilnika o povračilu stroškov članom državnih
reprezentanc.
Člen 61
(1) Na odprtih in ekipnih mednarodnih tekmovanjih lahko tekmuje vsak plesni par, ki ga določi plesna
organizacija, katere član je.
Člen 62
(1) Plesni par, ki se je kot član državne reprezentance udeležil mednarodnega tekmovanja v tujini, je dolžan
v roku 8 dni po vrnitvi v domovino poslati na PZS poročilo o tekmovanju na predpisanem obrazcu.
(2) Če par v predpisanem roku poročila ne pošlje na PZS, začasno izgubi pravico do nominacije na ostala
tekmovanja v tujini vse dotlej, dokler poročila ne dostavi na PZS.
(3) Izpolnjen obrazec je tudi predpogoj za povračilo potnih stroškov po pravilniku PZS o povračilu stroškov
tekmovalcem za udeležbo na mednarodnih prvenstvih.
(4) Poročilo lahko izpolni tudi vodja strokovnega sveta oz. direktor reprezentanc, če tako sklene IO sekcije
RR.

XIX.

ZLORABA MAMIL

Člen 64
(1) Doping je prepovedan.
(2) Doping pomeni uporabo sredstev, prepovedanih s pravili Mednarodne protidopinške agencije WADA
(World AntiDoping Association) in nacionalne protidopinške komisije SLOADO.
(3) Prekršek je tudi sodelovanje oziroma spodbujanje drugih oseb k uporabi drog in kršitvi pravil o dopingu.
(4) Doping kontrola se obvezno opravi na domacem tekmovanju najmanj enkrat letno .
(5) Vsak tekmovalec mora na zahtevo uradne osebe, zadolžene za doping kontrolo, obvezno pristopiti k
testu dopinga.
(6) Če testiranje odkloni, se smatra, da bi bil rezultat njegovega testa pozitiven.
(7) Vsak pozitivni rezultat je potrebno sporociti Izvršnemu odboru sekcije RR, predsedstvu in disciplinski
komisiji PZS, ki sprejme ustrezne disciplinske ukrepe proti kršitelju pravil o dopingu.

XX.

PRAVILA REKLAMIRANJA

Člen 65
(1) Reklamiranje pomeni predstavljanje sponzorjev v vizualni in govorni obliki. Reklamiranje ne sme ogrožati
moralnih norm in mednarodnih amaterskih pravil.
(2) Reklamiranje na štartnih številkah je omejeno na 20% velikosti startne številke.
(3) Reklamiranje na plesnih oblekah je omejeno na dva logotipa na par v velikosti do 40 cm2 (npr. 8cm x
5cm). Logotip je lahko nameščen na pasu, prsih ali rokavu.
(4)TV, avdiovizualne in tržne pravice snemanja, prenosa in posnetkov uradnih svetovnih, kontinentalnih ter
območnih prvenstev, rating turnirjev ter ostalih turnirjev, ki jih odobrava WRRC, si pridržuje WRRC.
(5) Če WRRC teh pravic devet mesecev pred napovedanim tekmovanjem ne izkoristi, jih sme za to
tekmovanje izkoristiti nacionalna zveza - članica WRRC, ki je organizator tekmovanja.
(6) TV, avdio vizualne in tržne pravice snemanja, prenosa in posnetkov tekmovanj, ki so v pristojnosti PZS,
so last PZS in jih ta lahko odstopi organizatorju s pogodbo.
(7) Odškodninski zahtevki proti kršiteljem pravil reklamiranja so v pristojnosti predsedstva PZS, disciplinski
ukrepi pa v pristojnosti disciplinske komisije PZS.
(8)Uradni napovedovalec na mednarodnem tekmovanju ne omenja klubske pripadnosti tekmovalcev, na
domačih tekmovanjih pa lahko klubsko pripadnost tekmovalcev omenja od pol finala dalje.

XXI.

KONČNE DOLOČBE

Člen 66
Registracijo plesnih parov ureja registracijski pravilnik PZS.
Člen 67
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Za vsa tekmovanja je predpisana velikost plesišča:
2
- minimalno 50 m , če je na plesišču en par,
2
- minimalno 80 m , če sta na plesišču dva para,
- minimalno 12x12m, če poteka tudi tekmovanje formacij
- minimalna višina prostora 6m.
Člen 68
Plesni pari tekmujejo na lastno odgovornost.
Člen 69
V primeru nejasnosti pri tolmačenju določb tega pravilnika odloča na prvi stopnji izvršni odbor sekcije.
Člen 70
Ta tekmovalni pravilnik je bil sprejet na seji izvršnega odbora RR sekcije 25.08.2015 in potrjen na
predsedstvu PZS dne …………… in velja z dnem sprejetja
Istočasno prenehajo veljati vsa dosedanja pravila za tekmovanja v rock'n'rollu.

Predsednik IO RnR
Boštjan Pavček
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