PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
SEKCIJA ZA STANDARDNE IN LATINSKO AMERIŠKE PLESE
IZVRŠNI ODBOR

PROTOKOL
ZA DRŽAVNA PRVENSTVA IN KV-R TURNIRJE SEKCIJE SLP
(1) Vodstvo prireditve v skladu s 25. členom TP sekcije SLP sestavljajo:
- Vodja tekmovanja ( določi ga organizator tekmovanja v skladu s sprejetimi pravili PZS),
- Delegat – glavni sodnik PZS ( določi ga komisija za ST in LA plese pri ZPSS),
- Povezovalec prireditve (določi ga organizator tekmovanja).
(2)Opremljenost prizorišča prireditve uredi organizator v skladu s 24. členom TP sekcije SLP, posebej
obvezno pa je, da so na ustreznem mestu:
- državna zastava,
- napis PZS,
- napis DRŽAVNO PRVENSTVO oz. KV-R TURNIR.
(3)Predsednik sekcije SLP oz. njegov pooblaščenec je na tekmovanju protokolarni gost, ki odpre sklepni
del prvenstva in podeli finalistom priznanja PZS.
(4)Vodstvo prireditve in računska služba imajo svoj prostor na sceni, vendar tako, da sta med
prireditvijo dostopna le delegatu PZS. V ta namen je zaželen nekoliko dvignjen oder, nedostopnost do
vodstva tekmovanja in računske službe pa zagotavlja organizator tekmovanja.
(5) Predtekmovanja potekajo po Tekmovalnem pravilniku sekcije SLP.
(6) Pričetek sklepnega dela tekmovanja poteka po naslednjem vrstnem redu:


pozdrav povezovalca



prihod tekmovalcev



predstavitev sodnikov



himna



pozdravni nagovori:
- organizator, župan, njegov namestnik ali druga uradna oseba,
- na državnih prvenstvih predsednik sekcije SLP oz. njegov pooblaščenec, na KV-R tekmovanjih pa
predstavnik organizatorja tekmovanja, ki odpre sklepni del prvenstva,

(7) Sklepna tekmovanja potekajo po Tekmovalnem pravilniku sekcije SLP.

(8) Razglasitev rezultatov ter podelitev uradnih priznanj PZS:


Na državnih prvenstvih se kot uradna priznanja PZS podeljujejo medalje in diplome, na KV-R
turnirjih pa po možnosti pokali in diplome.



Na državnih prvenstvih pripravi priznanja PZS, na KV-R turnirjih pa pripravi priznanja organizator
tekmovanja.



Razglasitev rezultatov poteka na posebej pripravljenem prostoru s stopničkami za prva tri mesta
in z znakom PZS ter morebitnih sponzorjev PZS v ozadju.



Vse plesne pare finaliste se pozove na plesišče. Nato sledi razglasitev doseženih mest od
zadnjega do prvega mesta v finalu (vodja tekmovanja ali od njega določena oseba skrbi za
pravilno postavitev parov).



Ko so vsi rezultati razglašeni, sledi podelitev uradnih priznanj:
- Na državnih prvenstvih jo opravi predsednik sekcije ali od njega imenovana oseba in sicer tako,
da prejmejo po vrsti plesni pari od 6. do 4. mesta diplome, od 3. do 1. mesta na državnih
prvenstvih medalje in diplome. Medalje se prinese na prizorišče na blazini v rdeči barvi.
- Na KV-R turnirjih jo opravi predstavnik organizatorja po enakem po enakem vrstnem redu kot
na državnih prvenstvih.



V kolikor ima organizator pripravljena za finaliste tekmovanja darila, se ta podelijo s strani
organizatorja oz. njegovega pooblaščenca po podelitvi uradnih priznanj PZS.

Isti postopek se ponavlja za vse tekmovalne razrede po naslednjem vrstnem redu: MP,P,MM,M,SM,SE,
PD,ČL.
(9) Častni ples zaplešeta vsak zase državna prvaka med člani in PD.
(10) Izjave za medije dajejo uradne osebe prvenstva oz. PZS po častnem plesu novih državnih prvakov v
članskem in PD razredu NA POSEBEJ PRIPRAVLJENEM PROSTORU Z ZNAKOM PZS V OZADJU.
(11) Sprejeto na seji Izvršnega odbora sekcije SLP 22.10.2015.

Herman Tomažič
predsednik

