PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
SEKCIJA ZA MODERNE TEKMOVALNE PLESE

PRAVILA PLESNEGA POKALA SLOVENIJE V MODERNIH TEKMOVALNIH PLESIH
V letu 2013 je sekcija MTP zaradi potrebe po dvigu kvalitete in boljše športne pripravljenosti
plesalcev uvedla točkovni sistem Plesnega pokala Slovenije za soliste in dvojice. Sistemu naj bi v
prihodnosti sledili tudi male skupine in trii.

I.

PRAVILA ZA SOLISTE IN DVOJICE
1. Vsi nastopi solistov in dvojic bodo točkovani, v aplikaciji (na spletni strani) pa bodo
vodene točkovne lestvice po posameznih disciplinah in kategorijah.
2. Plesni pokal Slovenije v modernih tekmovalnih plesih se bo zaključil s finalom pokala, in
sicer z Državnim prvenstvom.
3. Na zaključni tekmi bodo razglašeni državni prvaki in zmagovalci pokala (pri čemer se
upoštevajo točke z DP in prištejejo točke treh (3) najboljših uvrstitev s posameznih
pokalnih tekem).
4. Uvrstitve na državnem prvenstvu se točkujejo enojno, točke pa se prištejejo že zbranim
točkam s posameznih pokalnih turnirjev.
5. Pogoj za uvrstitev na finale pokala in državno prvenstvo je udeležba na VSAJ 2 pokalnih
turnirjih in uvrstitev med prvih 24 (discipline z glasbo po lastni izbiri) oz. med prvih 48
(discipline na glasbo po izbiri organizatorja) na točkovni lestvici.
6. Pogoji uvrstitve na finale pokala in državno prvenstvo veljajo tudi za aktualne nosilce
naslovov evropskih in/ali svetovnih prvakov mednarodne zveze. Udeležba na vsaj 1
pokalnem turnirju kot tudi udeležba na DP.

II. SISTEM TOČKOVANJA:
TOČKOVANJE
1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto
7. mesto
8. mesto
9. mesto
10. mesto
11. mesto
12. mesto
13. mesto
14. mesto
15. mesto

125 točk
100 točk
75 točk
65 točk
60 točk
55 točk
50 točk
45 točk
40 točk
36 točk
33 točk
30 točk
27 točk
25 točk
23 točk
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16. mesto
17. mesto
18. mesto
19. mesto
20. mesto
21. mesto
22. mesto
23. mesto
24. mesto
25. mesto
26. mesto
27. mesto
28. mesto
29. mesto
30. mesto

21 točk
20 točk
19 točk
18 točk
17 točk
16 točk
15 točk
14 točk
13 točk
12 točk
11 točk
10 točk
9 točk
8 točk
7 točk

DODATNE TOČKE 1. nivo
2 križa v 2. krogu
1 križ v 2. krogu
0 križev v 2. krogu
2 križa v 1. krogu
1 križ v 1. krogu
0 križev v 1. krogu

6 točk
5 točk
4 točke
3 točke
2 točki
1 točka

DODATNE TOČKE osnovni nivo
start
1 točka
vsak dodatni križ
1 točka
vsak dodatni krog
1 točka
1. Uvrstitve na pokalnem turnirju se točkujejo enojno.
2. Uvrstitve na državnem prvenstvu in finalu pokala se točkujejo enojno.
Opombe: V primeru delitve mest na točkovni lestvici, se tekmovalce z enakim številom točk razvrsti
po sistemu – 2 najboljši mesti. V primeru delitve mest po finalnem pokalu, se pogleda število udeležb
(več turnirjev, bolje) glede na uvrstitev na DP (torej na finalu). V primeru, da je tudi potem izenačeno,
se izvede žreb.

III. MALE SKUPINE IN TRII
1. Male skupine in trii do odločitve IO in zbora tekmujejo po obstoječem sistemu.
2. Za uvrstitev na državno prvenstvo se morajo na posameznem pokalnem turnirju uvrstiti
med prvih 5. Torej 1.–5. mesto na pokalnem turnirju oz. v primeru, da so na teh mestih že
uvrščene male skupine/trii, se vzame naslednjih 5 še neuvrščenih malih skupin/triov.
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3. Mala skupina in trio, ki sta se uvrstila na DP, ne smeta spremeniti več kot 50 % svoje
sestave.
4. Izbirno tekmovanje za male skupine in trie v vseh disciplinah je državno prvenstvo.
5. Število triov in malih skupin, ki tvorijo slovensko plesno reprezentanco sekcije MTP na
IDO mednarodnih tekmovanjih, je odvisno od vnaprej razpisanega števila prijav s strani
mednarodne plesne zveze. V primeru, da v roku podanem s strani pisarne PZS, trio ali mala
skupina ne potrdi udeležbe na mednarodnem tekmovanju, ima pisarna vsa pooblastila
kontaktirati naslednji trio ali malo skupino glede na rezultatno listo DP in jo prijaviti na
tekmovanje.
6. Za neodzivnost ali prepozno potrditev prijave na nacionalno in/ali mednarodno tekmovanje
s strani članic sekcije MTP, IO in pisarna PZS ne sprejemata nobene odgovornosti, tudi ne
finančne.

IV. FORMACIJE
1. Izbirno tekmovanje za formacije v vseh disciplinah je državno prvenstvo.
2. Število formacij, ki tvorijo slovensko plesno reprezentanco sekcije MTP na IDO
mednarodnih tekmovanjih, je odvisno od vnaprej razpisanega števila prijav s strani
mednarodne plesne zveze. V primeru, da v roku podanem s strani pisarne PZS, formacija
ne potrdi udeležbe na mednarodnem tekmovanju, ima pisarna vsa pooblastila kontaktirati
naslednjo formacijo glede na rezultatno listo DP in jo prijaviti na tekmovanje.
3. Za neodzivnost ali prepozno potrditev prijave na nacionalno in/ali mednarodno tekmovanje
s strani članic sekcije MTP, IO in pisarna PZS ne sprejemata nobene odgovornosti, tudi ne
finančne.

V.

MEDNARODNA TEKMOVANJA (reprezentanca)
1. Kriteriji za določitev reprezentance MTP za mednarodna tekmovanja pred DP:
•

Slovenska plesna reprezentanca za mednarodna tekmovanja za soliste in dvojice se
določi z mestom državnega prvaka z zadnjega DP (1 mesto), vsa ostala prosta mesta,
določena s strani IDO, pa se zapolni glede na uvrstitev na aktualni točkovni lestvici
Plesnega pokala Slovenije v MTP na dan uradnega roka prijav na mednarodno
tekmovanje. Na dan prijave na mednarodno tekmovanje, ki bo pred DP, morajo solisti
in dvojce imeti izpolnjen pogoj uvrstitve na finale pokala in DP v tistem koledarskem
letu.

•

Solisti in dvojice branilci naslova z EP in/ali SP imajo pravico, da v skladu s
pravilnikom mednarodne plesne zveze branijo naslov EP in/ali SP pred DP, ne glede
na udeležbo ali neudeležbo na PT-jih.
Izbirno tekmovanje za določitev slovenske plesne reprezentance za mednarodna
tekmovanja za trie, male skupine in formacije v vseh disciplinah je uvrstitev na
zadnjem DP. Število le-teh pa je odvisno od vnaprej razpisanega števila prijav s strani
mednarodne organizacije.

•

Opomba: Pravilnik se v zvezi s sestavo reprezentance za mednarodna tekmovanja sklicuje na 10. in
11. člen Registracijskega pravilnika PZS.
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•

IO sekcije lahko v izrednih razmerah sklepa v skladu s pravilniki sekcije MTP in PZS.

2. Kriteriji za določitev reprezentance na mednarodna tekmovanja po DP:
•

Slovenska plesna reprezentanca za mednarodna tekmovanja za soliste in dvojice se
določi z mestom državnega prvaka z DP (1 mesto), za zapolnitev ostalih mest pa se
upošteva razvrstitev na točkovni lestvici (pri čemer se upoštevajo točke z DP in
prištejejo točke treh (3) najboljših uvrstitev s posameznih pokalnih tekem). Branilci
imajo po pravilniku mednarodne organizacije dodatno mesto.

•

Male skupine in trii: kot do zdaj – na podlagi uvrstitev na DP. V primeru, da ima
“Slovenian national team” iz predhodnega leta branilca naslova prvaka EP in/ali SP,
ima PZS kot članica mednarodne organizacije pravico do dodatne prijave, upošteva pa
se uvrstitev na DP. Slovenija ima v skladu s pravilnikom mednarodne organizacije
dodatno mesto tudi v primeru, če je organizatorka mednarodnega tekmovanja.

•

Formacije: kot do zdaj – na podlagi uvrstitev na DP. V primeru, da ima “Slovenian
national team” iz predhodnega leta branilca naslova prvaka EP in/ali SP, ima PZS kot
članica mednarodne organizacije pravico do dodatne prijave, upošteva pa se uvrstitev
na DP. Slovenija ima v skladu s pravilnikom mednarodne organizacije dodatno mesto
tudi v primeru, če je organizatorka mednarodnega tekmovanja.

•

IO sekcije lahko v izrednih razmerah sklepa v skladu s pravilniki sekcije MTP in PZS.

VI. NAGRADE:
Pokalni turnir: diploma
Finale pokala: diploma, pokal, (medalja)
Državno prvenstvo: diploma, medalja, pokal
Pravilnik je bil sprejet na zboru sekcije MTP, dne 05.03.2015 in na zboru sekcije MTP dne 08.03.2017
dopolnjen z novim točkovnim sistemom, ki začne veljati s 01.09.2017, in potrjen na seji predsedstva
PZS 23.02.2018.

Predsednica sekcije MTP
Diana Drobnič Gorenc
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