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1. PROJEKTU 

 

IDO predstavlja nov format tekmovanj, IDO mednarodna spletna prvenstva CELINA proti CELINI 

(Online video CONTINET VS. CONTINENT championship). 

Tekmovanja so odprta za vse plesalce, ne glede na to ali so člani zveze IDO. Prijave na samo 

tekmovanje so možne izključno preko nacionalne panožne zveza – članice IDO, v našem primeru 

Plesne zveze Slovenije. 

IDO vedno išče načine in rešitve, kako kljub težki bitki s Covid-19, združiti svoje članice (teh je več 

kot 90 in predstavljajo več kot 500 000 plesalcev, ki prihajajo s 6 celin) na največjem spletnem 

tekmovanju. 

 

2. ZAKAJ? 

 

Prav vsi izmed nas se vsak na svoj način soočamo s Covid-19 razmerami in hkrati iščemo vsakršno 

rešitev pri aktiviranju svojih plesalcev in ohranjanju njihove motivacije in produktivnosti. 

Žal je naša prihodnost v tem trenutku nepredvidljiva: strah med plesalci in njihovimi starši, 

komplikacije pri potovanjih, težave pri prestopu državnih mej, omejeni letalski prevozi, cepilni potni 

listi, …  

Zaradi let vlaganja in truda v napredek naše zveze, moramo na nek način ukrepati in ponuditi 

plesalcem kar se v tem trenutku da. 

Prednost trenutnih razmer je, da so nas pahnile k iskanju  rešitev za vse nas in iskanju načina kako  

združiti plesalce z vseh koncev, v teh težkih  in nepredvidljivih časih, brez predvidljive prihodnosti.  

Ne le, da bomo rešili trenutne razmere, vsem plesalcem bomo omogočili, da se predstavijo in 

tekmujejo na tekmovanju svetovnih razsežnosti, ne glede na njihov socialni status, finančne osobnosti 

ali omejitve potovanj s strani državnih organov (nič stroškov potovanj, viz, cepilnih potnih listov, …). 

 

3. KAKO SODELOVATI? 

 

Vse kar potrebujete je družbi/družini prijazen VIDEO POSNETEK SVOJEGA NASTOPA oziroma PLESA, 

ki je bil posnet v času med 1.1.2019 in dnevom prijave na tekmovanje. 

Plesna zveza Slovenije bo kot nacionalna panožna zveza in članica IDO urejala vse prijave 

tekmovalcev Slovenije ter prijavljenim članicam zaračunala prijavnino na spletno tekmovanje. 
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4. KATEGORIJE IN STAROSTNE SKUPINE 

 

KATEGORIJE in ČASOVNE OMEJITVE 

- SOLO (moški in ženske skupaj) – do 2:30 minut maksimum, minimum ni 

določen 

- DVOJICE/PLESNI PAR – do 2:30 minut maksimum, minimum ni določen 

- SKUPINE (3 ALI VEČ PLESALCEV) – od 2:00 minut do 4:00 minut 

 

STAROSTNE SKUPINE 

- Otroci – 12 in manj – rojeni 2009 ali kasneje 

- Mladinci – 13–16 let – rojeni 2008, 2007, 2006 in 2005 

- Odrasli – 17 in več (tudi profesionalni plesalci, ČLANI 2) – rojeni 2004 in 

prej 

 

Vse izjeme za tekmovanje dvojic in skupin, ki so objavljene v aktualnem 

pravilniku IDO, veljajo. 

Vsaka nacionalna panožna zveza je dolžna preveriti resničnost podatkov 

prijavljenih plesalcev. 

Vsi plesalci v vseh disciplinah plešejo na lastno glasbo! 
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5. PLESNE ZVRSTI IN NJIHOVE DISCIPLINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KROGI TEKMOVANJA 

 

 

 

 

6. KROGI TEKMOVANJA 

 

KROG 1 – NACIONALNE KVALIFIKACIJE (organizirane in realizirane s strain MTP Dance Festa v 

sodelovanju s sekcijo MTP pri PZS) 

KROG 2 – IZBIRNE CELINSKE KVALIFIKACIJE (samo Evropa) 

KROG 3 – MEDCELINSKO POLFINALE  

KROG 4 – MEDCELINSKO FINALE  

KROG 5 – NASTOPI FINALISTOV NA IDO GALA SVETOVNEM DOGODKU (18. decembra 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPLE DANCE 

- Argentine Tango 

- Salsa 

- Merengue 

- Bachata 

- Caribbean Dances 

- Caribbean Show  

- Latin Show  

- Disco - Hustle / Disco - Fox / 

Disco - Swing 

- Synchro Dancing 

- Latin Style 

STREET DANCE/URBAN  

- Break Dance/Breaking  

- Electric Boogie/Popping 

- Hip Hop 

- Disco Dance 

- Street Dance Show  

- Disco Show 

PERFORMING ARTS 

- Show Dance 

- Jazz Dance / Lyrical 

- Tap Dance 

- Acrobatic Dance 

- Ballet 

- Modern and Contemporary Dance 

- Bollywood 

- Character – Ethnic – Folk 

- Belly Dance / Oriental 

- Show Belly Dance / Oriental Show 

- Folk Belly Dance / Oriental Folk 

- Flamenco 



 IDO »Continent vs. Continent« SLOVENIJA 
 

KROG 1 – NACIONALNE KVALIFIKACIJE sekcije modernih tekmovalnih 

plesov pri PLESNI ZVEZI SLOVENIJE – dne 17. in 18. 4. 2021 

 

V skladu z zapisnikom 8. video seje izvršni odbor sekcije modernih tekmovalnih plesov pri 

Plesni zvezi Slovenije (v nadaljevanju IO MTP) z dne 12. 3. 2021 seznanja svoje članice, da je 

nacionalni izbor za mednarodno tekmovanje »IDO Continent VS Continent Championships« 

tekmovanje, ki ni del uradnega tekmovalnega sistema PZS.  

IO MTP potrjuje Azro Selimanović za koordinatorko projekta s strani sekcije MTP pri PZS v 

sklopu festivala MTP Dance Fest.  

Nacionalne kvalifikacije Plesne zveze Slovenija bodo potekale preko spletne platforme 

webdance.net. Zainteresirane članice bodo prejele s strani PZS vstopno kodo ter navodila za 

prijavo v 1. krog tekmovanja. 

Z rezultatom na tem tekmovanju udeleženci ne bodo dobili sistemsko urejenih bonitet  

(kategorizacija, registracija, statusne pravice ipd.).  

Tekmovanje je odprto za vse – člane in nečlane PZS. To tekmovanje je edino izbirno 

tekmovanje za IDO spletno prvenstvo in IDO Gala »Best of the best« 2021. 

 

1 - Tekmovanje bo potekalo skladno z IDO plesnimi oddelki: Performing Arts tekmovanje, 

Street Dance/Urban tekmovanje, Couple Dance tekmovanje. Starostne skupine, časovne 

omejitve in kategorije so usklajene s tem pravilnikom IDO. 

2 - IO MTP obvešča svoje članice, da je višina štartnin za prvi krog na posamezni video 

nastop: 10 eur za solo, 15 eur za duo in 25 eur za skupino. Štartnine v prvem krogu 

(nacionalni izbor) in v drugem krogu (mednarodno tekmovanje) so strošek udeležencev. 
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Registracije pri PZS pa ni treba plačati, saj tekmovalci ne rabijo biti registrirani pri PZS in 

kasneje pri IDO. 

3 - Plesna zveza Slovenije na nacionalnih spletnih kvalifikacijah izbere največ 30 najvišje 

ocenjenih video nastopov v posamezni kategoriji/disciplini, ki jih prijavi na Izbirne celinske 

kvalifikacije – Krog 2. 

4 -  V primeru kvalificiranja v prvi mednarodni krog tekmovanja IDO online CvsC 

Championships se sodelovanje potrdi direktno koordinatorki projekta in plačila se izvedejo 

preko platforme. 

 

Rok prijave video nastopov v 1. Krog tekmovanja: 12. 4. 2021 preko spletne 

platforme www.webdance.net. 

 

 

POJASNILO NASLOVOV TEKMOVANJA PO KROGIH 

Zaradi neenakomerne porazdelitve članstva in stikov IDO na različnih celinah se lahko za 

nekatere pojavi dodatni krog z namenom, da bo konkurenca bolj uravnotežena in enaka za 

vse članice IDO. 

 
 

KROG 2 - IZBIRNE CELINSKE KVALIFIKACIJE (samo Evropa) 

 
Vse stroške na tekmovanju od kroga 2 do IDO Gala World krije IDO. Stroške kroga 1 krije 

IDO Slovenija – Plesna zveza Slovenije v celoti. 

Izbrane nastope iz kroga 1 vpiše IDO Slovenija – Plesna zveza Slovenije prek posebne 

tekmovalne platforme IDO (največ 30 najboljših nastopov v vsaki kategoriji, starostni 

IDO Gala
Celina proti celini 

finale

Severnoameriško prvenstvo 

Srednjeameriško in 
južnoameriško prvenstvo    

Azijsko prvenstvo

Afriško prvenstvo

Avstralsko in oceansko 
prvenstvo

Evropsko prvenstvo

Vzhodnoevropsko prvenstvo

Severnoevropskoprvenstvo

Južnoevropsko prvenstvo

Zahodnoevropsko 
prvenstvo
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disciplini in plesni zvrsti), plačilo kotizacije za udeležbo se obračuna na posamezen 

videoposnetek. 

Višina enkratne kotizacije, ki omogoča tekmovanje v vseh nadaljnjih  krogih  

znaša: 

- 30 evrov za solo / video posnetek, 

- 50 evrov za duo / video posnetek, 

- 70 evrov za skupino / video posnetek, 

ki ga bo zaračunala pisarna IDO. Račun za vse prijavljene nastope iz Slovenije bo poslan 

Plesni zvezi Slovenije, ki bo račune prefakturirala svojim članicam. 

 

KROG 3 - MEDCELINSKO POLFINALE  

 
Vsi stroški realizacij tekmovanj od 2. kroga do 5. kroga – IDO Gale, so kriti s strani IDO.  

V medcelinsko prvenstvo avtomatično napreduje največ 20 najvišje ocenjenih video v 

posamezni disciplini, starostni kategoriji in plesnem oddelku.  

 

Vsi udeleženci razen udeležencev 2. Kroga (evropske države so svoje plačilo že 

zaključile v krogu 2) poravnajo enkratno prijavnino, ki znaša 20 Eur za solo, 30 EUR 

za duo in 50 Eur za skupino na prijavljen video. Ob prijavi bo posamezna nacionalna članica 

prejela preko emaila račun s strani pisarne IDO, ki bo zajemal seštevek vseh prijavljenih 

video posnetkov.   

 

V Finale tekmovanja “Celina proti celini” se uvrsti naslednje število videjev: 

- 10 solo na starost/disciplino 

- 10 duo/parov na starost/disciplino 

- 10 skupin na starost/disciplino 

 

Rok prijave / izbire: med 15. in 25. majem 2021 

 
KROG 4 - MEDCELINSKO FINALE  

 
Vsi stroški realizacij tekmovanj od 2. kroga do 5. kroga - IDO Gale, so kriti s strani IDO.  

Prijave kvalificiranih video posnetkov iz 3. Kroga opravi za to določena oseba tekmovanja 

preko platforme IDO za spletna tekmovanja (max. 10 najvišje ocenjenih posnetkov na 
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kategorijo/starost ter plesni oddelek). Vse prijave oziroma odpovedi morajo biti opravljene do 

določenega roka prijav.  

V 4. krogu ni plačila stroškov udeležbe. 

V 4. Krogu se podelijo denarne nagrade najvišje uvrščenim v posameznih kategorijah/ 

disciplinah (glej v nadaljevanju NAGRADE MEDCELINSKEGA PRVENSTVA CONTINENT vs. 

CONTINENT). 

Prvi 3 najbolje / najvišje ocenjeni video posnetki v odrasli kategoriji (17 LET IN VEČ) iz vsake 

kategorije (solo, duo in skupina), v vsakem oddelku (Performing arts, Street dance/ Urban, 

Couple dances) z vsake celine so upravičeni do video nastopa v finalu IDO Gale 2021. 

 

Rok prijave/izbire: 1. junij 2021 (tekmovanje se mora zaključiti 12. 6. 2021) 

 

KROG 5 - NASTOPI FINALISTOV NA IDO GALA SVETOVNEM DOGODKU (18. 

decembra 2021)  

 

Samo prvi 3. najbolje / najvišje ocenjeni video posnetki v odrasli kategoriji iz vsake kategorije 

(solo, duo in skupina), v vsakem oddelku (Performing arts, Street dance/ Urban, Couple 

dances) z vsake celine, s tekmovanja Finale Continent vs. Continent tekmovanja, so 

upravičeni do video nastopa v finalu IDO Gale 2021. 

Ni plačila stroškov udeležbe. Brez denarnih ali posebnih nagrad. 

7. SODNIKI 

a. KROG 1:  

Sodnike tekmovanja delegira Plesna zveza Slovenije. 

b. KROG 2–5: 

MEDNARODNI SODNIKI: 

V mednarodnem sodniškem panelu bo posamezno spletno tekmovanje sodilo od 3 do 

5 sodnikov. Večina delegiranih sodnikov mora imeti veljavno mednarodno sodniško 

licenco IDO. Preostanek sodnikov so lahko VIP sodniki, ki so potrjeni s strani 

direktorja sodnikov IDO. Posamezni seznami izbranih sodnikov za posamezna 

tekmovanja bodo posredovani s strani direktorju sodnikov IDO športnemu direktorju 
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IDO, ki bo poskrbel za objavo delegiranih sodnikov na uradni spletni strani IDO kot 

na spletni platform tekmovanj.  

 

Za sojenje vseh video tekmovanj se bo uporabljal izključno 2-D sodniški sistem. 

Računska služba IDO bo za tekmovanja s strani IDO po zaključenem tekmovanju 

preverila vse rezultate in uvrstitve. 

 

c. KROG 2–3: 

REGIONALNI DIREKTOR TEKMOVANJ:  

Vsaka celina bo imela najmanj 1 in največ 3 izbrane administratorje za asistenco ter 

pomoč pri 2. ter 3. krogu tekmovanj.  

 

8. SODNIŠKI SISTEM 

 

Sodniki podeljuje točke v 2-D sodniškem sistemu. Vsaki štartni številki podelijo dve oceni, v višini 

1 do 50 točk za posamezno dimenzijo, tako je minimalno število prejetih točk 2 ter maksimalno 

število točk 100 s strani posameznega sodnika.  

 

Vsak sodnik mora razdeliti točke po naslednjih kriterijih: 

 

1. dimenzija: (seznam v pomoč) TEHNIKA, RAZNOLIKOST, TEŽAVNOST, MUZIKALIČNOST, 

PRIPRAVA, DINAMIČNOST, STAROSTI PRIMEREN IZBOR GLASBE/KOSTUMA/KOREOGRAFIJE IN 

PLESNE SPOSOBNOSTI (1 – 50 točk)  

 

2. dimenzija (seznam v pomoč) INTERPRETACIJA, NASTOP, OSEBNOST, PREDSTAVITEV, 

ZABAVNOST, NIVO ENERGIJE, STIL, PREDANOST, SAMOZAVEST, IZVIRNOST IN ZANIMIVOST 

KOREOGRAFIJE, SPLOŠEN ODZIV GLEDALCEV, KOSTUMOGRAFIJA IN ZABAVNOST (1 - 50 točk) 

 

Najvišje in najnižje število prejetih točk v posamezni dimenziji se odstrani iz skupnega seštevka 

prejetih točk. V kolikor imamo 5 sodnikov, je tako najvišje možno prejetih tock 300, ko se najvišje 

ter najnižje število prejetih tock (v posamezni dimenziji) odstrani.  

 

Končna razrstitev bo narejena na podlagi prejetih tock. Vsi tekmovalci prejmejo za svoj nastop 

spletno diplomo. V primeru, da je seštevek točk za posmezno mesto enako pri večih tekmovalcih, 
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bodo razvrščeni glede na višje število točk prve dimenzije, s čimer bomo dobili končen seznam 

uvrstitev ter izbor najvišje uvrščenih prvih 10 video nastopov za uvrstitev v naslednji krog.  

 

V primeru delitve 1. Mesta in enakega števila prejetih točk, se izvede redance za prvo mesto.  

 
 

9. PRIJAVA VIDEO POSNETKOV 

 

Medijske pravice ter Pravice do oddajanja 

IDO si jemlje vse pravice medijskega predvajanja ter vse pravice do dodajanja v vseh 

tekmovalnih krogih spletnega tekmovanja Continent vs. Continent.  

Vsi posnetki morajo biti »družinam prijazni« VIDEO POSNETKI  KOREOGRAFIJ oz PLESA ter 

posneti ne prej kot 1. januarja 2019 in do dneva roka prijave v 1. krog tekmovanja. 

 

Video posnetek mora biti naložen in prijavljen v starostni skupini IDO, v katero spadajo posneti 

tekmovalci (solo, duo ter skupine) v letu 2021. 

 

Družinam prijazni video posnetki so tisti, ki so primerni gledanju vsem starostim. Video posnetki z 

vsebino neprimerne koreografije, kostumografije ali glasbe BODO DISKVALIFICIRANI brez 

možnosti pritožbe. Vse prijavljene video posnetke mora pred prijavo v 2. Krog tekmovanja 

preveriti članica IDO, v našem primeru Plesna zveza Slovenije. Tekmovalni odbor (sodniki ter 

glavni sodnik) bodo video posnetke preverjali tekom spletnega tekmovanja. 

 

Video posnetki koreografij, ki so nastopili v IDO Gali 2020 ne morejo biti še enkrat 

prijavljeni in tekmovati! 

 

Vsaka članica IDO (Plesna zveza Slovenije) je dolžna preveriti verodostojnot prijavljenih video 

nastopov – ali ustrezajo pogoju, da so posneti med 1. 1. 2019 do danes.   

 
10.  NAVODILA ZA PRIPRAVO VIDEO POSNETKA 

 

Video nastop je lahko posnet kjerkoli (na tekmovanj, v plesni dvorani, zunaj, doma, itd ... )  

Video mora biti posnet v VODORAVNEM formatu. 

Video mora biti posnet v enkratnem posnetku (brez montiranja večih posnetkov, brez posebnih 

efektov, dovoljena izjema: lahko uporabit eposnetek, ki je bil istočasno posnet z večimi kamerami 

in je očitno, da gre za sprotno montažo posnetka (posnetki s tekmovanja ali nastopa, kjer se je 
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nastop snemalo hkrati iz večih kotov, vendar mora biti očitno, da ne gre za montažo posnetka 

večih ponovitev nastopa ampak enkratne ponovitve). 

V kolikor je to mogoče, naj bo ozadnje čim bolj čisto, prazno. Priporočamo naravno luč is 

ospredja proti snemajočim plesalcem. Izogibajte se svetlim oknom za nastopajočimi. 

Video nastop mora vsebovati hkartno (istočasno) predvajanja glasbe in nastopa.  

Video posnetek ne sme vsebovati nobenih imen, naslovov, logotipov studija, ... kolikor 

je mogoče, naj bo video brez besedila.  

Štartna številka in naslov koreografije bosta sodnikom posredovana tekom 

tekmovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  NAGRADE MEDCELINSKEGA TEKMOVANJA CONTINENT vs. CONTINENT 

 
KROG 2–5  
Vsi tekmovalci prejmejo spletne diplome ter  opcijcke nagrade, podeljene s strani  

sodnikov/organizatorja/komiteja:  

- Nagrada za koreografijo 

- Nagrada za tehnično izvedbo 

- Nagrada za “Wow” vtis 

- Nagrada za nastop 

- Nagrada za show 
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        KROG 4 – DENARNE NAGRADE: 
 

OTROŠKA STAROSTNA KATEGORIJA – 12 let in manj 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MLADINSKA STAROSTNA KATEGORIJA – 13–16 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLANSKA STAROSTNA KATEGORIJA – 17 in več 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvišje ocenjene SKUPINE   

(vsi oddelki) 

- 1. mesto 300.00 

- 2. mesto 250.00 

- 3. mesto 200.00 

- 4. mesto 150.00 

- 5. mesto 100.00 

SKUPAJ 1000.00 EUR 

 

Najvišje ocenjeni DUO nastopi  

(vsi oddelki) 

- 1. mesto 250.00 

- 2. mesto 200.00 

- 3. mesto 150.00 

- 4. mesto 100.00 

- 5. mesto 50.00 

SKUPAJ 750.00 EUR 

-  

Najvišje ocenjeni SOLO nastopi  

(vsi oddelki) 

- 1. mesto 200.00 

- 2. mesto 150.00 

- 3. mesto 100.00 

- 4. mesto 75.00 

- 5. mesto 50.00 

SKUPAJ 575.00 EUR 

Najvišje ocenjene SKUPINE   

(vsi oddelki) 

- 1. mesto 300.00 

- 2. mesto 250.00 

- 3. mesto 200.00 

- 4. mesto 150.00 

- 5. mesto 100.00 

SKUPAJ 1000.00 EUR 

 

Najvišje ocenjeni DUO nastopi  

(vsi oddelki) 

- 1. mesto 250.00 

- 2. mesto 200.00 

- 3. mesto 150.00 

- 4. mesto 100.00 

- 5. mesto 50.00 

SKUPAJ 750.00 EUR 

-  

Najvišje ocenjeni SOLO nastopi  

(vsi oddelki) 

- 1. mesto 200.00 

- 2. mesto 150.00 

- 3. mesto 100.00 

- 4. mesto 75.00 

- 5. mesto 50.00 

SKUPAJ 575.00 EUR 

Najvišje ocenjene SKUPINE   

(vsi oddelki) 

- 1. mesto 400.00 

- 2. mesto 350.00 

- 3. mesto 300.00 

- 4. mesto 250.00 

- 5. mesto 200.00 

SKUPAJ 1500.00 EUR 

 

Najvišje ocenjeni DUO nastopi  

(vsi oddelki) 

- 1. mesto 350.00 

- 2. mesto 300.00 

- 3. mesto 250.00 

- 4. mesto 200.00 

- 5. mesto 150.00 

SKUPAJ 1250.00 EUR 

-  

Najvišje ocenjeni SOLO nastopi  

(vsi oddelki) 

- 1. mesto 300.00 

- 2. mesto 250.00 

- 3. mesto 200.00 

- 4. mesto 150.00 

- 5. mesto 100.00 

SKUPAJ 1000.00 EUR 
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12.  POMEMBNO 

 
Plesalci lahko tekmujejo sami proti sebi, v katerikoli solo oziroma duo kategoriji. Hkrati pa lahko 

prijavijo le en vido v posamezni plesni zvrsti.  

 

PRIMER 1 (znotraj posameznega oddelka): 

PERFORMING ARTS 

Plesalec lahko pošlje posamezne videe za: 

- Step: lahko se prijavi s enim solo, enim duo nastopom, ne more pa se prijaviti z dvema step solo 

posnetkoma 

- Jazz: lahko se prijavi s enim solo, enim duo nastopom, ne more pa se prijaviti z dvema jazz solo 

posnetkoma 

- Skupina: posamezen plesalce lahko pleše v večih prijavljenih skupinah različni plesnih zvrsti, ampak 

posamezen plesalce lahko nastopi lahko nastopi solo jazz, solo step, solo balet v istem oddelku 

PRIMER 2 (v različnih plesnih oddelkih): 

- Posamezen  plesalec lahko pošlje video solo jazza, solo hip hopa ter solo salse. 

Vsi videi se posnamejo na izbrano glasbo plesalca, na lastno glasbo tudi tisti, ki se na normalnih 

tekmovanjih izvajajo na glasbo organizatorjev. Pri videu plesalec sam izbere lastno glasbo.  

Ne glede na starost posnetka  in starost plesalcev v posameznem posnetku, se plesalce prijavi v  

starostno kategorijo (solo, duo ali skupino) glede na starost prijavljenih tekmovalcev v trenutku 

izvajanja tekmovanja, skladno s pravilnikom IDO, ki definira starost tekmovalcev v posameznih 

starostnih kategorijah.  


