
 
 

 

 

 

    

 

 

TEKMOVALNI PRAVILNIK 
2016/ 2017 

ZA ODPRTO STREET DANCE TEKMOVANJE PLEŠ' 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

Prireditelj tekmovanja je društvo AIA- Mladinski center Mengeš.  
Letos bo potekalo 6. Odprto tekmovanje PLEŠ'. 

Dogodek se bo odvijal v športni dvorani Partizan, Mengeš 
(Slovenska cesta 39), 20. Maja 2017. 

Tekmovanje se bo začelo ob 15.00. Prijava na tekmovanje in 
prevzem štartne številke bo ob 14.00. 

Street dance je ulični ples in spada pod moderne tekmovalne plese. 
V večini vključuje elemente hip hopa, prav tako pa lahko vključuje 
elemente drugih plesnih zvrsti (jazz, break dance, cheer-dance, 
balet…). 

Tekmovanje je odprto, kar pomeni, da se nanj lahko prijavi vsak, 
ki se želi poskusiti na plesnem tekmovanju (ni potrebno, da je 
posameznik v plesni šoli/klubu). 

Starostne skupine: 
 

 

pionirji 6-11 let 
mladinci 11- 15 let 
Posameznik lahko tekmuje samo znotraj ene starostne kategorije. 

 

Kategorije: Pionirji Mladinci 
solo     
pari     
freestyle     
Skupina (do 12)     
 

Čas trajanja Minimalen t Maksimalen t 
Solo 1 min 3 min 
pari 1.15 min 3 min 
freestyle 1min  1 min 
skupina 1.20 min 3 min 
 



 
 

Prijave pošljite na drustvo.aia@gmail.com. Rok prijave: 17.05.2017. 
V prijavi mora biti: ime in priimek, rojstni datum in kategorije v 
katere  bi si želeli prijaviti. Prav tako v prilogi pošljite glasbo, na 
katero boste plesali.  

Prijavnina je 5€/ osebo, ne glede na število nastopov. Prijavnino 
nakažite na račun: SI56 0230 1025 7971 272, odprt pri NLB d.d., 
prejemnik Društvo AIA – Mladinski center Mengeš, Slovenska c. 28, 
1234 Mengeš, namen plačila: prijavnina za ime in priimek…., 
sklicna številka 00 5P-2016, do 19. 5.2017. 

  
Članom društva AIA prijavnino financira Mladinski center Mengeš. 

Način ocenjevanja je tajen, sodi liho število sodnikov. Sodniki 
dodelijo ocene od 1-5. Ocenjuje se kontakt z občinstvom, 
koreografija, tehnika, splošen vtis in usklajenost (z 
glasbo/soplesalcem). Če pride pri plesalcih do enakega števila točk, 
se pleše REDANCE (ponovno potrebno odplesati točko). V tem 
primeru sodniki razvrščajo plesalce po mestih. 

Končna nagrada: diplome, medalje za prva tri mesta, simbolične 
nagrade. 

Izvedba nastopa: Plesalci, ki so v parih ali skupini morajo biti 
podobno ali enako oblečeni. V točki lahko uporabljajo rekvizite.  
Pri kategoriji freestyle se pleše na glasbo, ki jo določi organizator. 
Pleše se 3x (uvodna minuta, posamezna minuta in zaključna 
minuta), pri čemer so vsi plesalci ves čas na plesišču. Uvodno in 
zaključno minuto odplešejo vsi plesalci naenkrat, posamezno 
minuto pa se predstavi vsak plesalec sam. 

Za več informacij nas lahko kontaktirate: drustvo.aia@gmail.com 
ali 041 923 699. 
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