
   
 
 
 
 
 
Ljubljana, 17. 8. 2021 

 
RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA  

V MODERNIH TEKMOVALNIH PLESIH ZA LETO 2021 
 

 
 

Datum tekmovanja: 24. do 26. 9. 2021 (v primeru manjšega števila prijav bo tekma 
v soboto)  

 

Kraj tekmovanja:  Športna dvorana Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode 
 

Organizator:    Plesna zveza Slovenije  
 

Vodja tekmovanja:               Fiona Johnson 
 

Tekmovalne discipline: male skupine in formacije OTROCI in ČLANI 2 
 

Urnik:    urnik bo obljavljen na spletni strani PZS. 
 
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe števila tekmovalnih dni v skladu s prijavami in veljavnimi vladnimi 
odloki. 
 

Plesni sodniki in delegat: bodo javljeni naknadno 
 

Glasba:   poslati preko maila na plesnazvezamtp@gmail.com 
 

Prijave:  preko spletne aplikacije PZS do 13. 9. 2021 
 
Opombe:  

 Tekmovanja se lahko udeležijo le tekmovalci, ki imajo plačano registracijo pri PZS za leto 
2021. 

 Prosimo, da poskrbite za varnost osebnih predmetov, ker za njih organizator ne odgovarja. 
 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 

ali kakršnih koli drugih obveznosti do tretjih oseb v času trajanja prireditve. 
 Tekmovalno glasbo prinesite tudi na ključkih USB. 
 Plesni klubi oz. plesalci, ki plešejo na organizatorjevo glasbo, morajo imeti varnostne sponke 

za štartne številke.  
 Štartne številke prevzame en predstavnik kluba. 
 Urnik lahko prehiteva, zato morajo biti tekmovalci na svoje tekmovanje pripravljeni vsaj 90 

minut pred predvidenim začetkom. 
 Biltena tekmovanja v papirnati obliki ne bo. Objavljen bo na spletni strani v jpeg in pdf obliki. 

 
POMEMBNO: 
Vsi tekmovalci in ostalo osebje imejte s sabo zaščitne maske in izpolnjeno IZJAVO (bo objavljena na 
spletni strani). 
Prav tako pa v skladu z odlokom vstop v dvorano ni mogoč brez predložitve dokazila o 
izpolnjevanju pogoja PCT. 
 
(Izvleček iz odloka: strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces 
športne vadbe (bodisi športno vadbo športnikov, bodisi športno rekreativno vadbo) ter izvajalci 
programov strokovnih usposabljanj v športu morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (imeti 
 morajo negativni PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, negativni HAG test, ki ni starejši od 
48 ur od odvzema brisa, potrdilo o polni cepljenosti proti COVID-19 ali potrdilo/dokazilo o prebolelosti 
COVID-19);  



-        veljavnost negativnega PCR testa za vse udeležence športnih tekmovanj (športnike in člane 
njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in gledalce) se podaljšuje iz 
48 ur na 72 ur od odvzema brisa. Veljavnost HAG testa ostaja 48 ur od odvzema brisa.) 
 
!!! Za vse, ki bodo vstopali v dvorano, bo veljal takrat veljaven vladni odlok. Natačna navodila bodo 
klubom poslana teden dni pred prireditvijo. 

 
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  
 

 
  

                                           
                                                  


