
 

 

 

 

Ljubljana, 26. 4. 2019 

 

 

RAZPIS POKALNEGA TURNIRJA V MT PLESIH 
v vseh starostnih kategorijah (OTROCI, MLADINCI, ČLANI in ČLANI 2) 

 
Datum tekmovanja: sobota, 25. maj in nedelja, 26. maj 2019 
 
Kraj tekmovanja: Športna dvorana vojašnice Edvarda Peperka, Leskoškova 7, Ljubljana 

Tekmovalne discipline: show dance, jazz, modern, step, orient, disco 

Plesni sodniki: bodo javljeni naknadno 
 
Glavni sodnik in delegat PZS: bo javljen naknadno 
 
Urnik tekme: po prejemu prijav vam bomo sporočili urnik tekme 
 
Rok prijave: 15.5.2019 
 
Glasba: pošljete na mail glasba.minimundo@gmail.com označite pa jo s štartno številko (v 
skladu s štartno listo, ko bo le ta znana) in pripišete, ali je sobota ali nedelja, da se ne podvajajo 
štartne številke obeh dni… Primer: S-štartna-ime (v primeru, da se tekmuje v soboto), N-štartna-
ime (v primeru, da se tekmuje v nedeljo). Glasbo pošljite do petka 23.5.2019 do 20h!  
 
S sabo na tekmi pa imejte tudi kopijo na USB-ju ali CD-ju. 

 
Prijave: prijave so možne le preko spletne aplikacije PZS. 
 
Opombe: 
 

− Tekmovanja se lahko udeležijo le tekmovalci, ki imajo plačano registracijo pri PZS 
za leto 2019. 

− 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 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.  
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− Prijave po roku niso možne, če pomeni dodatna prijava spremembo 
tekmovalnega kroga. Za prijave do 3 dni po roku bo PZS obračunala 2x štartnino, 
za vse kasnejše prijave pa 3x 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). 

 
 

TJAŠA KOGEJ  
predsednica PK MINIMUNDO 


