
 

  

                                             
 

 

 

Zadeva: POKAL SLOVENIJE V AKROBATSKEM RNR in KVALIFIKACIJSKI TURNIR V ST-LA  

  PLESIH, 27.11.2021  

Spoštovani plesalci, dragi starši, cenjeni trenerji in vsi ostali ljubitelji plesa! 

V soboto, 27.11.2021, bomo v Športni dvorani Srednje šole Domžale, Cesta talcev 12, 1230 Domžale, 

izvedli zaključek Pokala Slovenije v akrobatskem RNR in Kvalifikacijski turnir v ST-LA plesih. Zaradi 

trenutne epidemiološke situacije, je potrebno upoštevati kar nekaj varnostnih ukrepov, ter pripraviti 

tekmovanje tako, da zagotovimo varno izvedbo le-tega v največji možni meri. Zato vas vse prosimo, da 

preberete napisana navodila, da upoštevate protokole, ki so pripravljeni tako, da upoštevamo vse 

vladne odloke. Predlagamo vsem, da na samo tekmovanje pridete čim bolj pripravljeni in garderobe 

uporabite le za potrebe preoblačenja in manjših popravkov. Dostop do garderob bo omogočen le 

spremljevalcem/trenerjem in tekmovalcem, vsi obiskovalci/gledalci do garderob ne bodo imeli 

dostopa. Spodaj prilagamo še nekaj dodatnih navodil. 

!!!OPOZORILO!!! 

Izpolnjevanje pogoja PCT je obvezno za vse, razen za osebe, ki še niso dopolnile 12 let. Zato bo vstop v 

dvorano bo za vse starejše od 12 let (tako za tekmovalce, kot za vse ostale) mogoč le z veljavnim 

potrdilom o PCT in priloženim osebnim dokumentom. Prosimo vse, da vsa potrebna dokazila pripravite 

že pred vhodom v prostore. Osebni dokument naj pripravijo tudi mlajši od 12 let.  

TEKMOVALCI: 

• Vhod za vse tekmovalce ter njihove trenerje/spremljevalce bo pri glavnem vhodu, in sicer na 

levi strani. Pri vhodu bomo preverili pogoj PCT, vam razdelili štartne številke in zapestnice. 

• Vstop v dvorano bo omogočen vsem tistim plesalcem, ki bodo izpolnjevali pogoj PCT 

(samotestiranje ni dovolj) – velja za vse starejše od 12 let.  

• Vstop v dvorano bo možen največ eno uro pred začetkom tekmovanja (RNR ob 9.00 in SLP ob 

14.00)  

• Garderobe bodo označene po klubih. Do garderob bodo lahko dostopali le tekmovalci in 

spremljevalci – vse prosimo, da so na samo tekmovanje v večji meri že pripravljeni (frizure in 

make-up). 

• Do plesišča ter na plesišče boste dostopali po eni strani, odhod bo na drugi strani – 

vzpostavljen bo krožni promet.  

• V dvorani, kjer bo potekalo tekmovanje bodo lahko le tekmovalci tistega dela, ki takrat 

poteka. Vsi ostali bodo imeli možnost priprave na tekmovanje v plesni dvorani, ki se nahaja 

nad dvorano.  

• Po zaključenem tekmovalnem nastopu, počakate na razglasitev rezultatov, po zaključeni 

razglasitvi dvorano zapustite. 

• Maske (kirurške ali FFP2) so za vse v dvorani obvezne ves čas, snamemo jih lahko le na 

plesišču. Prav tako je potrebno maske nositi na razglasitvi rezultatov. 

• Vnos in uživanje hrane in pijače v dvorani ni dovoljeno. 

 



 

 GLEDALCI: 

• Vhod za vse gledalce bo pri glavnem vhodu, in sicer na desni strani. Pri vhodu bomo preverili 

pogoj PCT, po pregledanem pogoju, boste lahko kupili vstopnice. 

• Cena vstopnice znaša 12€/osebo, za otroke do 12 let 8,00€/osebo.  

• Nakup vstopnic bo možen le z gotovino pri vhodu na tekmovanje eno uro pred začetkom 

tekmovanja.  

• Vstop v dvorano bo možen največ pol ure pred začetkom tekmovanja (RNR ob 9.30 in SLP ob 

14.30).  

• Sedišča v dvorani bodo primerno označena, zato prosimo, da se vsi držite oznak in sedite le 

na tistih mestih, kjer bo to dovoljeno, med posameznimi osebami mora biti ustrezna razdalja.  

• Gledalci do garderob ne morejo dostopati. 

• Maske (kirurške ali FFP2) so za vse v dvorani obvezne ves čas. 

• Vnos in uživanje hrane in pijače v dvorani ni dovoljeno. 

• Štartne liste in urnika v tiskani obliki ne bo na voljo, bodo pa na voljo QR kode, ki jih boste 

lahko skenirali in preko njih dostopali do želenih dokumentov. 

 

!!!POMEMBNO!!! 

Ravnajte odgovorno in v dobrobit svojih plesnih prijateljev in 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.  

 

Vsem se že v naprej zahvaljujemo za upoštevanje vseh protokolov! 

Lep pozdrav! 

 

Zoran Kljun, predsednik  

Živa Laterner, organizacijska vodja 


