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Zadeva: Turnir MTP januar 2022 - NAVODILA za udeležence 
 
 
Plesalci:  

 Vstop v dvorano bo možen največ 1 uro pred pričetkom dela, v katerem nastopate. 
(Prosimo upoštevajte možne spremembe urnika zaradi »karantenskih« odjav na dan 
tekmovanja.) 

 Vstop v dvorano bo omogočen samo registriranim in na tekmo prijavljenim 
tekmovalcem.  

 V dvorani (razen med tekmovanjem na plesišču) so maske obvezne ves čas. 
 Po vsakem delu je predvideno zračenje in razkuževanje, zato boste vsi, ki ste s 

tekmovanjem zaključili, pozvani, da dvorano zapustite. 
 Podelitev ne bo, diplome boste prevzeli ob izhodu, povezovalka pa bo razglasila finalne 

razvrstitve. 
 
Gledalci: Tekmovanje bo potekalo brez gledalcev. 
 
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. Klubi lahko 
prijavite največ 2 osebi na 10 plesalcev. Spremljevalce prijavite do petka, 21. 1. 2022, 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. 10 eur po osebi. 
 
Glasba: Klube se pozove, da takoj po objavi štartne liste na naslov 
plesnazvezamtp@gmail.com pošljejo tekmovalno glasbo, in sicer najkasneje do 21.1.2022. 
Označite jo v skladu s štartno listo, in sicer št. št. – ime in priimek. Vsi plesalci naj imajo s sabo 
tudi rezervno kopijo na ključku USB. 
 

Rekviziti:  

Vsi tekmovalci, ki za svoj nastop uporabljate rekvizite in sceno, boste morali le-te zaradi 
omejitev sestaviti in razstaviti sami. V pomoč vam bodo lahko le uradni spremljevalci, ki bodo 
že v dvorani. Torej, dostop zunanjih oseb zaradi pomoči pri rekvizitih in scenah NE BO dovoljen. 
Plesalcem bo ponujena pomoč za prenos rekvizitov do plesišča s strani organizatorjev. 
Rekvizite je treba pospraviti takoj po zaključenem tekmovanju discipline. 
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POMEMBNO: 

Glede na hitro naraščanje covidnih okužb in ker želimo športnikom zagotoviti čim varnejše 
tekmovalno okolje bo v soboto vstop v dvorano mogoč le ob predložitvi negativnega 24-
urnega HAG testa (velja za vse udeležence, ne glede na starost in funkcijo) četudi 
posameznik izpolnjuje PCT pogoj. 

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  

V Ljubljani, 19. 1. 2022 


