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Zadeva: Plesno tekmovanje »S plesom v poletje« - NAVODILA za udeležence 
 
 
Plesalci:  

 Vstop v dvorano bo možen največ 1 uro pred pričetkom dela, v katerem nastopate. 
 Vstop v dvorano bo omogočen samo registriranim in na tekmo (na dan tekme) 

prijavljenim tekmovalcem.  
 Garderob ne bo, razporejeni boste po tribuni, in sicer bodo »prosti« sedeži označeni v 

skladu s priporočili NIJZ (razdalja). Na nastop se boste torej pripravili na tribunah, z 
izjemo plesalcev v disciplini, ki bo aktivna na plesišču, le-ti se bodo lahko pripravili v za 
to označenem prostoru ob plesišču. 

 S tribune in do plesišča ter na plesišče boste dostopali po eni strani, dol na drugi strani 
(vzpostavljen bo krožni promet). 

 Po vsakem delu je predvideno zračenje in razkuževanje, zato boste vsi, ki ste s 
tekmovanjem zaključili, pozvani, da dvorano zapustite. 

  Vsak del se bo zaključil s podelitvami medalj najboljšim 3 v vsaki disciplini. 
 
Gledalci: Tekmovanje bo potekalo brez gledalcev. Nastope si boste lahko ogledali preko 
brezplačnega prenosa v živo (Livestream), ki bo potekal na kanalu MTP. Natančen naslov bo 
sporočen preko FB in IG. 
 
Trenerji/spremstvo: Dovoljena bo prisotnost trenerja, vendar mora biti le-ta najavljena. Vsak 
klub mora na info@plesna-zveza.si do petka do 12. ure poslati seznam 
trenerjev/spremljevalcev. Število bo omejeno, ker moramo spoštovati omejitev 500 oseb. In 
sicer bo omejitev po ključu 1-10 plesalcev iz kluba 2 osebi, in dodatna oseba na vsakih 
nadaljnjih 10 plesalcev. (Lahko pa se zorganizirate, da je v vsakem delu kdo drug, ampak po 
principu 1 ven, 1 not). Nihče, ki ni na seznamu, ne bo mogel v dvorano. 
 
Pravila: Pravila sojenja bodo nekoliko prilagojena.  

 Plesalci na lastno glasbo boste odplesali le enkrat, ocenjeni boste s 3D- oz. 4D-
sistemom, narejen bo skating izračun končnih uvrstitev in sledila bo podelitev diplom 
in medalj za najboljše 3.  

 Plesalci na glasbo organizatorja boste plesali samo svojo minuto. V primeru prijav več 
kot 15, boste plesali dva kroga, v prvem krogu po največ 3 hkrati. Če boste plesali samo 
enkrat, boste plesali vsak sam. Hip hop battle in break battle boste imeli prvi krog, 
sledili bodo direktni battli za 3. in 1. mesto. Skupnih predstavitvenih in zaključnih minut 
ne bo. Na podlagi 1D-sistema bo narejen skating izračun končnih uvrstitev in sledila bo 
podelitev diplom in medalj za najboljše 3.  
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Štartnina: Plesalcem se zaračuna štartnina po ceniku PZS, tj. 10 eur po osebi. 
 

Glasba: Glasbo za svoje nastope pošljite na plesnazvezamtp@gmail.com do petka do 12. ure. 
Označite jo v skladu s štartno listo, in sicer št. št. – dan – ime in priimek. Vsi plesalci naj imajo 
s sabo tudi rezervno kopijo na ključku USB. 

Rekviziti: Urejen bo dostop do posebej označenega mesta za rekvizite. Osebe, ki pomagajo pri 
sestavljanju rekvizitov, bodo imele dovoljen dostop, a le do označenega mesta in bodo morale 
po opravljenem delu prostor zapustiti. (Ogled tekmovanja s tega mesta ne bo dovoljen.) 
Plesalcem bo ponujena pomoč za prenos rekvizitov do plesišča s strani organizatorjev. 

 

POMEMBNO: 

Vsi tekmovalci in ostalo osebje imejte s sabo zaščitne maske. 

In še pomembneje: v primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo 
počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), ostanite doma. 

V dvorani pa vzdržujte red in spoštujete higienska priporočila NIJZ glede preprečevanja širjenja 

virusa COVID-19, ki so priloga teh navodil in bodo tudi razobešena na različnih točkah po dvorani. 

 

 

Odplešimo v poletje ZDRAVI in polni dobre volje in lepih vtisov po ponovnem druženju. 

 

Predsednica IO MTP pri PZS 

Fiona Johnson Kocjančič 

V Ljubljani, 16. 6. 2020 


