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RAZPIS 7. POKALNEGA TURNIRJA V MT PLESIH 
v vseh starostnih kategorijah (otroci, mladinci, člani in člani 2)  

 
STREET DISCIPLINE (HH, EB, BD in SDS) 

 
 
Datum tekmovanja: sobota 11.5. in nedelja 12.5.2019  
 
Tekmovalne discipline: HH, EB, BD IN SDS  
 
Kraj tekmovanja: Športna dvorana pri OŠ Dobrova, Cesta 7. Maja 20, v Dobrovi  
 
Organizator: Plesno društvo Libero in PK Pingi Int 
 
Vodja tekmovanja: Azra Selimanović  
 
Plesni sodniki: bodo javljeni naknadno  
 
Glavni sodnik in delegat PZS: bo javljen naknadno  
 
Urnik tekmovanja: bo sporočen naknadno, po prejemu prijav  
 
Izračun rezultatov: računska služba PZS  
 
Rok prijave: 30.04.2019 
Prijave so možne le preko spletne aplikacije PZS. Naknadne prijave niso možne. Prijave po 
roku niso možne, če pomeni dodatna prijava spremembo tekmovalnega kroga. Za prijave 
do 3 dni po roku bo PZS obračunala 2-x štartnino, za vse kasnejše prijave pa 3-x štartnino. 
Prav tako bo PZS obračunala dvojno štartnino v primeru neupravičene odjave s 
tekmovanja po roku odjav (rok za odjave je 3 dni pred prvim dnevom tekmovanja). 
 
Glasba  
Tekmovalno glasbo posredujte pravočasno (najmanj 48 ur pred tekmovanjem) preko 
spletne pošte na azralibero@gmail.com ter vsako poslano glasbo ustrezno poimenujte:  
Št. Št. – ime in priimek – kategotija – dan tekmovanja 
 
 



PLESNO DRUŠTVO LIBERO, VODNIKOVA CESTA 269A, 1000 LJUBLJANA 

Opombe:  
 

− Tekmovanja se lahko udeležijo le tekmovalci, ki imajo plačano registracijo pri PZS 
za leto 2019. 

− Prosimo, da poskrbite za varnost osebnih predmetov, ker za njih organizator ne 
odgovarja. 

− V primeru manjšega števila prijav bomo tekmovanje organizirali v enem dnevu. 

− Opozarjamo tekmovalce, da po pravilih PZS (povzeta po IDO) tekmujejo na lastno 
odgovornost. 

− Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru morebitnih poškodb, zlasti pa 
ne finančnih in kakršnih koli drugih obveznosti do tretjih oseb v času trajanja 
prireditve. 

− Štartne številke, vstopnice za tekmovalce in spremljevalce prevzame en 
predstavnik kluba. 

 
 

PK PINGI INT ter PLESNO DRUŠTVO LIBERO 


