
   
 
 
 
 
 
Ljubljana, 24. 5. 2021 

 
RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA  

V MODERNIH TEKMOVALNIH PLESIH ZA LETO 2021 
 

 
 

Datum tekmovanja:  od petka, 25. 6. 2021 do četrtka, 1. 7. 2021  
 

Kraj tekmovanja:  Športna dvorana Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode 
 

Organizator:    Plesna zveza Slovenije  
 

Vodja tekmovanja:               Fiona Johnson 
 

Tekmovalne discipline: VSE DISCIPLINE (sola, dvojice, trii, male skupine, formacije, 
produkcije) za MLAJŠE MLADINCE, STAREJŠE MLADINCE in 
ČLANE 
vse discipline solo in dvojice OTROCI 

 

Urnik:    urnik bo obljavljen na spletni strani PZS. 
Razpored po dnevih*:  25. do 27. 6. – STREET discipline 
    28. do 30. 6. – ART discipline + disco 
    1. 7. – break dance 
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe razporeda tekmovalnih dni v skladu s prijavami in veljavnimi vladnimi 
odloki. 
 

Plesni sodniki in delegat: bodo javljeni naknadno 
 

Glasba:   poslati preko maila na plesnazvezamtp@gmail.com 
 

Prijave:  preko spletne aplikacije PZS  
 
Opombe:  

 Tekmovanja se lahko udeležijo le tekmovalci, ki imajo plačano registracijo pri PZS za leto 
2021. 

 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 glasbo, morajo imeti varnostne sponke 

za štartne številke.  
 Štartne številke prevzame en predstavnik kluba. 
 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. 
 Tekmovanje bo potekalo brez gledalcev. Organiziran bo brezplačen prenos v živo 

(livestream), dostop bo objavljen pred začetkom DP. 
 
POMEMBNO: 
Vsi tekmovalci in ostalo osebje imejte s sabo zaščitne maske in izpolnjeno IZJAVO (bo objavljena na 
spletni strani). 
Prav tako pa v skladu z odlokom vstop v dvorano ni mogoč brez predložitve negativnega testa na 
Covid-19 (zadošča tudi sms sporočilo na telefonu), ki ni starejši od 72 ur – velja za tekmovalce, 



spremljevalce, trenerje, sodnike, organizacijsko osebje – VSE udeležence ne glede na funkcijo in 
starost. 
!!! strokovni delavci v športu, ki se redno tedensko testirate za opravljanje dejavnosti, morate 
poskrbeti, da tudi vaš test ni starejši od 72 ur !!! 
Odlok pravi: 

(4) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko 
osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo 
negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v 
nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test 
HAG), ki ni starejši od 72 ur. 
(6) Osebam iz četrtega in petega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če imajo:  
1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, če je izdano v državah članicah 
Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi 
Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali 
Združenih državah Amerike,  
2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba 
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,  
3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:  
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,  
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,  
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 
21 dni,  
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-
Cilag najmanj 14 dni,  
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca 
najmanj 21 dni,  
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 
Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,  
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali  
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.  
(7) Dokazila o testiranju iz četrtega in petega odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila 
izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega 
območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu 
Velike Britanije in Severne Irske ali v Združenih državah Amerike.  

 
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 bodo razobešena na različnih točkah po dvorani. 

 
Predsednica IO MTP pri PZS 
Fiona Johnson  
 

 
  

                                           
                                                  


