
Plesni klub Miki z 25 letno tradicijo združuje gibanje uma in telesa na zaupanja vreden in visoko strokoven način. 
Plesalce obogatimo s kompetencami za življenje, od izkušnje tekmovalnega športa preko prepoznavanja  

lastnih sposobnosti do kreativnega izražanja svoje osebnosti. 

 

Plesni klub Miki, Kamniška c. 24a, 1235 Radomlje, Tel.:01/72 42 585, gsm: 041 628 284 

Davčna številka: 13859455, e-pošta: ermin@mikiples.com, spletna stran: www.mikiples.com 

 
 

Radomlje, 15. 4. 2022 
 

 

 RAZPIS KVALIFIKACIJSKEGA TURNIRJA 
 V MT PLESIH za vse starostne kategorije (O, M, Č, Č2) 

 
 

Datum tekmovanja:  sobota, 14. in nedelja, 15. 5. 2022                            
 

Kraj tekmovanja:  ŠD Šenčur, Pipanova 43 , Šenčur. 
 

Tekmovalne discipline: ART DISCIPLINE IN DISCO DANCE    
     

Plesni sodniki:   bodo javljeni naknadno 
 

Glavni sodnik in delegat PZS: bo javljen naknadno 
 

Prijave:  

Rok prijave je 4. 5. 2022. Prijave so možne le preko spletne aplikacije PZS. 
 

Prijave po roku niso možne, če pomeni dodatna prijava spremembo 
tekmovalnega kroga. Za prijave do 3 dni po roku bo PZS obračunala 2-x 
štartnino, za vse kasnejše prijave pa 3-x štartnino. Prav tako bo PZS obračunala 
dvojno štartnino v primeru neupravičene odjave s tekmovanja po roku odjav 
(rok za odjave je 3 dni pred prvim dnevom tekmovanja) 

           
Glasba:       Tekmovalno glasbo POSREDUJETE na glasba@mikiples.com . Označite jo s štartno številko in  
                             pripišete, ali je sobota ali nedelja, da se ne podvajajo štartne obeh dni …  

              Primer: S-štartna-ime (sobota), N-štartna-ime (nedelja), torej S ali N, če je v soboto ali   
              nedeljo. Seveda imejte s sabo na tekmi tudi kopijo na ključku USB ali CD-ju. 

                                 
 Opombe: 

-Tekmovanja se lahko udeležijo le tekmovalci, ki imajo plačano registracijo pri PZS za leto 2022.  
- Prosimo, da poskrbite za varnost osebnih predmetov, ker za njih organizator ne odgovarja.  
- V primeru manjšega števila prijav bomo tekmovanje organizirali v enem dnevu. - 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 in 
kakršnih koli drugih obveznosti do tretjih oseb v času trajanja prireditve.  
- Štartne številke, zapestke za tekmovalce in spremljevalce prevzame en predstavnik kluba.  

 
 
 
 
           Plesni pozdrav,          
 

      Predsednica Plesnega kluba MIKI 
Saša Eminič Cimperman 

http://www.mikiples.com/
mailto:glasba@mikiples.com

