ŠKD PLESNI STUDIO NM
Kočevarjeva ulica 10
8000 Novo mesto
Novo mesto, 25. 05. 2019

RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA in
FINALA POKALNEGA PRVENSTVA V MODERNIH TEKMOVALNIH
PLESIH ZA LETO 2019
Datum tekmovanja:

od torka, 25. 6. 2019 do nedelje, 30. 6. 2019

Kraj tekmovanja:

Športna dvorana Leona Štuklja, Šegova ulica 112, 8000 NM

Organizator:

ŠKD Plesni studio Novo mesto

Vodja tekmovanja:

Robi Grmek

Tekmovalne discipline:

VSE DISCIPLINE IN VSE KATEGORIJE
(solo, pari, trio, male skupine, formacije, produkcije)

Urnik in rok za prijave:

urnik bo obljavljen na spletni strani PZS, rok prijave: 07. 06. 2019.

Plesni sodniki in delegat:

bodo javljeni naknadno

Glasba:

poslati preko maila na info@plesnistudio-nm.com

Prijave:

preko spletne aplikacije PZS – obvezno prijaviti vse uvrščene
soliste, pare in male skupine

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.
 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
ali kakršnih koli drugih obveznosti do tretjih oseb v času trajanja prireditve.
 Tekmovalno glasbo prinesite tudi na ključkih USB.
 Plesni klubi oz. plesalci, ki plešejo na organizatorjevo glasb,o morajo imeti varnostne
sponke za štartne številke.
 Štartne številke, vstopnice za tekmovalce in spremljevalce prevzame en predstavnik kluba.
 Vsi plesalci, ki bodo tekmovali na DP, imajo ostale dni, ko ne tekmujejo, prost vstop.
 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. Prav tako bo PZS obračunala
dvojno štartnino v primeru neupravičene odjave s tekmovanja po roku odjav (rok za odjavo
je 3 dni pred prvim dnevom tekmovanja).
 Urnik lahko prehiteva, zato morajo biti tekmovalci na svoje tekmovanje pripravljeni vsaj 90
minut pred predvidenim začetkom.
 Biltena tekmovanja v papirnati obliki ne bo. Objavljen bo na spletni strani v jpeg in pdf obliki.
 Dnevna vstopnina znaša 15 EUR/osebo, drugi dan 12 EUR/osebo, tretji dan in več 10
EUR/osebo, tedenska vstopnica 40 EUR/osebo in otroška vstopnica 8 EUR/osebo.
ROBI GRMEK
Predsednik ŠKD Plesni studio NM

