
   
 
 
 
 
 
Ljubljana, 31. 5. 2022 

 
RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA  

V MODERNIH TEKMOVALNIH PLESIH ZA LETO 2022 
 

 
 

Datum tekmovanja:  od petka, 24. 6. 2022 do srede, 29. 6. 2022  
 

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

Organizator:    Plesna zveza Slovenije  
 

Vodja tekmovanja:               Fiona Johnson 
 

Tekmovalne discipline: VSE DISCIPLINE MTP (sola, dvojice, trii, male skupine, 
formacije, produkcije) v vseh starostnih kategorijah 

 

Urnik:    urnik bo obljavljen na spletni strani PZS po zaključenih prijavah. 
 

Plesni sodniki in delegat: bodo javljeni naknadno 
 

Glasba:  poslati preko maila na plesnazvezamtp@gmail.com po objavi     
štartne liste in najkasneje do 15. 6. 2022 

 

Prijave:  preko spletne aplikacije PZS do 3. 6. 2022 
 
 
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. 
 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 kot »rezervo« 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. 
 Tekmovanje bo potekalo z gledalci.  
 Od sobote, 25. 6. do srede, 29. 6. 2022 bodo tekmovalci plesali na PLESNEM (Consor) 

PODU, poskrbite za ustrezno pripravo plesalcev, ustrezno obutev ter ustrezno zaščito 
scenskih rekvizitov. Za morebitne mehanske poškodbe plesišča organizator ne prevzema 
odgovornosti. V primeru poškodbe plesišča članica PZS (klub) pokriva celotne stroške 
obnove ali nakupa. V petek, 24. 6. 2022 bo tekma na dvoranskem parketu. 

 
 

Predsednica IO MTP pri PZS 
Fiona Johnson  
  

                                           
                                                  


