ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA
in
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 24.04.2019

Zadeva: - RAZPIS DRŽAVNEGA TEKMOVANJA PROJEKTA

ZA SREDNJE ŠOLE R SLOVENIJE
Datum tekmovanja: četrtek, 09.05.2019
Kraj tekmovanja:

dvorana Plesnega centra Bolero, Dunajska cesta 49, Ljubljana

Protokol prireditve: od 08.45 do 09.15 prihod in dvig štartnih številk
(s seboj prinesite VARNOSTNE SPONKE)
ob 9.40 mimohod šolskih ekip in nagovor udeležencem
ob 9.45 pozdrav projektu ŠPF – odtvoritev s himno ŠPF
Pričetek tekmovanja: ob 10.00 uri
Pogoji nastopa:

Uvrstitev v šolsko ekipo na izbirnem šolskem tekmovanju:
- največ 6 tekmovalk oz. tekmovalcev SŠ (1. - 5. letnik)
- poljubno število plesnih parov ST in/ali LA plesov
- največ 1 šolska plesna skupina – šolska plesna produkcija

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 s predpisanimi koreografijami in predpisano glasbo
(Samo v enem plesu ali dveh plesih se ne tekmuje.)
In/ali
- šolska plesna produkcija: ŠOLSKA PLESNA SKUPINA z najmanj 6 tekmovalci (na
poljubno glasbo dolžine do največ 2,5 minute z lastno koreografijo)
Vodja tekmovanja:

bo javljen naknadno

Plesni sodniki:

določi jih Plesna zveza Slovenije

Zadnji rok prijave:

ponedeljek, 06.05.2019 preko spletne aplikacije www.sportmladih.net .

(za 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 zlato priznanje (diplomo) PZS
prvi trije posamezniki prejmejo medalje Zavoda za šport RS
Planica
prvi trije posamezniki pokale Plesne zveze Slovenije

-

prvi trije plesni pari prejmejo medalje Zavoda za šport RS
Planica
prvi trije plesni pari prejmejo pokale Plesne zveze Slovenije
prve tri ekipe prejmejo medalje Plesne zveze Slovenije
prve tri ekipe prejmejo pokale Zavoda za šport RS Planica
najboljše tri šolske plesne produkcije prejmejo pokale Zavoda
za šport RS Planica

Opombe:
1. Vstop je prost - štartnina za tekmovalce in vstopnina za gledalce = 0 EUR, stroške
udeležbe na tekmovanju si krijejo udeleženci sami.
2. Registriranim tekmovalcem in tekmovalkam, ki tekmujejo v sistemu tekmovanj pri Plesni
zvezi Slovenije (standardni in latinskoameriški plesi, akrobatski rock 'n' roll, moderni
tekmovalni (show) plesi), nastop na ŠOLSKEM PLESNEM FESTIVALU ni dovoljen.
3. Tekmovanje bo potekalo v skladu s Pravili ŠPF in Navodili za izvedbo projekta ŠPF v
sezoni 2018/19.

S plesnimi pozdravi.
Urška Pocajt
(Koodinator Šolskega plesnega festivala)

Zoran Kljun
(Predsednik PZS)

