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Zadeva: DP 2020 - 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 označenih segmentih v zaodrju. Na nastop se 

boste torej pripravili v zaodrju na za to označenem mestu. 
 Do plesišča ter na plesišče boste dostopali po eni strani, dol odhod na drugi strani 

(vzpostavljen bo krožni promet). 
 Maske boste pred odhodom na plesišče odložili v svojem segmentu in jih takoj po 

nastopu spet nadeli. 
 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: Uradni spremljevalci. Kot že rečeno, gledalcev na tekmi ne bo, brez izjem. 
V omejenem številu pa bo lahko prisotno nujno strokovno spremstvo, a le, če bodo osebe v 
naprej prijavljene. Nihče (brez izjem), ki ne bo na seznamu, ne bo smel v dvorano. Ker moramo 
število spremljevalcev omejiti, boste lahko klubi prijavili največ 2 (dve) osebi na formacijo in 
po 1 osebo na 10 plesalcev, ki niso v formaciji. Tekmovanje bo vsak dan potekalo v več 
segmentih, predlagamo, da tudi spremljevalce prijavite po segmentih. Opozarjamo, da nihče 
ne bo mogel avtomatsko ostati v dvorani ves dan. Primer: trener Marko bo na seznamu za prvi 
del. V drugem delu pride trenerka Ivana. V tretjem delu spet Marko. Marko mora biti prijavljen 
za vsak del posebej in mora vmes iz dvorane! V primeru, da bo nekdo vendarle prisoten ves 
dan, ga je treba prijaviti v vsakem segmentu posebej (in je vštet v kvoto). Spremljevalce 
prijavite do torka, 20. 10. 2020, na info@plesna-zveza.si, pri čemer upoštevajte urnik in 
razpored disciplin po segmentih. Naprošamo vas, da kot spremljevalce prijavite trenerje 
tekmovalcev, ki tekmujejo. 
  
Štartnina: Plesalcem se zaračuna štartnina po ceniku PZS, tj. 20 eur po osebi. 
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Glasba: Glasbo za svoje nastope pošljite na plesnazvezamtp@gmail.com do srede, 21. 10. 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. 
Rekvizite je treba pospraviti takoj po zaključenem tekmovanju discipline. 

 

POMEMBNO: 

Vsi tekmovalci in ostalo osebje imejte s sabo zaščitne maske in izpolnjeno IZJAVO. 

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. 

Priporočeno je, da plesalcem izmerite telesno temperaturo pred vstopom v vozilo, prav tako 
morajo vsi plesalci med prevozom nositi maske. 

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. 

 

Predsednica IO MTP pri PZS 

Fiona Johnson Kocjančič 

V Ljubljani, 16. 10. 2020 


