PILOTNI PROJEKT SEKCIJE SLP
Projekt je nastal v okviru sekcije standardnih in latinskoameriških plesov in k sodelovanju so vabljeni plesni
klubi, plesne šole, plesni vaditelji, učitelji in/ali trenerji, ki imajo diplomo o strokovni usposobljenosti in/ali so
člani ZPVUTS. Namen projekta je vključitev plesalcev in plesalk, ki so trenutno brez plesnega partnerja in jih
ta plesna zvrst navdušuje.
Če vas zanima sodelovanje v tem projektu, ali če potrebujete več informacij ali pojasnilo vas prosimo, da
stopite v kontakt z strokovno vodjo pri sekciji SLP, gospo Natašo Ambrož (email: natasa.ambroz@siol.net
ali 040 214774).

OPIS PROJEKTA in PRAVILA
TEKMOVALNE KATEGORIJE
• SOLO
• PARI ( v paru sta lahko partnerja nasprotnega ali istega spola )
• SKUPINE
STAROSTNE KATEGORIJE
• P ( MP +P)
• M (MM + M )
• ČL( SM+ Čl+ S )
TEKMOVALNI PLESI za Solo in PARE
• Standard – 5 plesov ( Valček, Tango, Dunajski Valček, Slowfox in Quickstep)
• Latin – 5 plesov ( Samba, Cha Cha, Rumba, Pasodoble in Jive)
• Solo in pari tekmujejo v vsakem plesu posebej. Lahko tekmujejo v več posameznih plesih.
OMEJITVENI PROGRAM
• Za P in M velja omejitveni program (samo osnovne figure); Za člane ni omejitev
SKUPINE
• Skupina šteje od 3 – 6 članov. Večina članov mora pripadati starostnem razredu v katerem je
skupina prijavljena.
KOREOGRAFIJA
• 2 – 2,5 minute – sestavljena iz najmanj 2 standardnih ali latinskoameriških plesov; velja omejitveni
program
• Uvod in zaključek v trajanju skupno do 30 sek sta brez omejitev. Koreografija je sestavljena na
lastno glasbo.
OCENJEVALNI SISTEM
• 5 sodnikov – vsakemu posamezniku, paru ali skupini dodeli od 1- 3 točke ( 3 točke je najboljša
ocena)
Točke se seštevajo:
15 do 12 točk zlati znak
11 – 8 točk
srebrni znak
5 - 7 točk
bronasti znak
Na koncu sezone se podeli nagrade za najbolj uspešne tekmovalce, pare in/ali skupine.

REGISTRACIJA, ŠTARTNINA IN NAČIN PRIJAVE
• Vsak, ki bo želel tekmovati v pilotnem projektu bo plačal letno članarino pzs v višini 20,00 eur, pri
čemer bo izpolnil registracijski obrazec. Vsak registriran tekmovalec bo prejel tekmovalno knjižico.
• Štartnina na tekmah za pilotni projekt je enotna in sicer v višini 5 EUR po osebi ne glede na to v
koliko kategorijah in plesih tekmuje. Ista oseba lahko tekmuje kot solist, v paru in v skupini.
• Prijave za vse discipline bodo potekale preko e-prijave na naslov info@plesna-zveza.si .
Tekmovalce pa lahko prijavi članica sekcije SLP in/ali član ZPVUTS.
OBLEKA IN OBUTEV
• Obleka brez omejitev (navadna civilna obleka). Obvezni plesni čevlji ali copati (zaradi morebitnih
poškodb parketa)

