
 
 
 

    
 
 

Zadeva: ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL - RAZPIS PODROČNEGA TEKMOVANJA  
     ZA OSNOVNE ŠOLE  III. PODROČJA  

              (Celje z okolico) 
 
Datum tekmovanja: četrtek, 18.04.2019 
 
Kraj tekmovanja: OŠ Hruševec – Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur 

 
Kategorije:  B (učenke in učenci 4., 5. in 6. razred)                    

C (učenke in učenci 7., 8. in 9. razred)                    
 
Pričetek tekmovanja:   ob 13.45 uri (prihod in dvig štartnih številk od 12.30 do 13.15 ure) 

       
Pogoji nastopa:   Uvrstitev v šolsko ekipo na izbirnem šolskem tekmovanju:  

 - največ 6 tekmovalk oz. tekmovalcev v kategoriji B - posamično in ekipno, 
 - največ 6 tekmovalk oz. tekmovalcev v kategoriji C - posamično in ekipno, 
 - 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 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: ST plesi (POČASNI VALČEK, TANGO, FOKSTROT) in LA plesi (SAMBA, CHA 

CHA CHA in ROKENROL) s predpisanimi koreografijami in predpisano glasbo  

(Samo v enem plesu ali dveh plesih v paru se ne tekmuje.) 
 
Vodja tekmovanja: Claudia Rabuza 

 
Delegat PZS:  javljen naknadno 

 
Plesni sodniki:  določi jih Plesna zveza Slovenije 
 
Rok in način prijave: najkasneje do petka, 12.04.2019 preko spletne aplikacije na portalu 

www.sportmladih.net  

  
Nagrade:   - vsak tekmovalec prejme srebrno priznanje (diplomo) Plesne zveze Slovenije 

- 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 pokale Plesne zveze Slovenije 

 - tri šolske plesne produkcije prejmejo pokale Plesne zveze Slovenije 
 
Opombe:  

1. Že registriranim tekmovalcem in tekmovalkam, ki tekmujejo v sistemu tekmovanj pri Plesni zvezi Slovenije 
(standardni in latinskoameriški plesi, akrobatski rock 'n' roll, moderni tekmovalni plesi), nastop na ŠOLSKEM 
PLESNEM FESTIVALU ni dovoljen. 
2. Prijave morajo biti oddane v predpisanem roku. Evidentiranje tekmovalcev izvedejo osnovne šole prek 
spletne aplikacije Sporta mladih Zavoda za šport RS Planica. 

 
 
S plesnimi pozdravi. 

         
Urška Pocajt Zoran Kljun 
Koordinator Šolskega plesnega festivala                                                                      Predsednik PZS 

http://www.sportmladih.net/

