
 

 

 

 

 

 

 

PRVENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U 10 SPORTSKIH PLESOVA 
 

3. DOPUNA RASPISA 
 

ORGANIZATOR: HSPS i ŠPU „Feniks“ 

DATUM: 19.09. 2021. godine (nedjelja) 

MJESTO: Športska dvorana Jug, Osijek, Ulica kralja Petra Svačića 67 

RAZREDI: Prema Natjecateljskom pravilniku HSPS-a 

SATNICA: Podizanje startnih brojeva 8:30 sati 

 Solo natjecatelji 

 Podizanje startnih brojeva 13:45 sati 

 Plesni parovi: osnovci, mlađa mladež, mladež, U21 i odrasli 

 Podizanje startnih brojeva 16:15 sati 

 Plesni parovi: starija mladež, veterani 1, veterani 2, veterani 3 

SUCI: Nenad Barac, Ismet Čamdžić, Mirela Tudor, Nicolas Quesnoit, Vlatka                                                                                                       

                                       Blažeković Dašek, Robert Schubert, Matija Posavec 

POVJERENIK HSPS-a: Antun Marki 

VODSTVO TURNIRA: Darko Valentić, Vanja Dušić, Marina Sabo-Rajčević, Mirjana Bužanec 

OBRADA REZULTATA: HSPS - Boris Stjepanović 

PLESIŠTE: Prema Natjecateljskom pravilniku HSPS-a 

LIJEČNIK: Dr. Tajana Lozušić 

ROK PRIJAVE: do 13.09.2021. godine (ponedjeljak) putem web sučelja na linku: 

http://hsps.hr/psss/competition.php 

ROK ODJAVE: do 14.09.2021. godine (utorak) putem web sučelja na linku: 

http://hsps.hr/psss/competition.php 

STARTNINA: Prema Natjecateljskom pravilniku HSPS-a 

 (uplaćuju matični klubovi na račun ŠPU „FENIKS“ nakon roka za odjavu) 

OIB: 48723840895 IBAN: HR35 2360 0001 1028 3154 0, Zagrebačka   
banka 
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KONTAKT OSOBA: Darko Valentić 

+385 (0)98/ 183 7854, 

e-mail: spufeniks@gmail.com 

 

Napomena: OBAVEZNA UPORABA ŠTITNIKA ZA PETE! 

 

Natjecanje se organizira prema Protokolu Hrvatskog sportskog plesnog saveza, te je važno 
upoznati sve natjecatelje i roditelje s istim. 

 

1. PRIJAVE I REGISTRACIJE NATJECATELJA 

a) Izjava natjecatelja 

Voditelj kluba za svakog natjecatelja dužan je prilikom registracije dostaviti izjavu o 
zdravstvenom stanju natjecatelja vezanu uz COVID-19. Potpisane izjave predaju se prilikom 
registracije osoblju organizatora. Ukoliko natjecatelj odnosno roditelj/zakonski skrbnik 
maloljetnog natjecatelja nije samostalno ispunio izjavu, neće se moći natjecati. 

b) Proces registracije 

Registraciju natjecatelja obavlja voditelj za svaki pojedini klub. Svo osoblje organizatora i voditelji 
klubova cijelo vrijeme procesa registracija dužni su nositi zaštitne maske. 

c) Voditelji  

Popis voditelja potrebno je poslati na mail; spufeniks@gmail.com 

 

2. RASPORED NATJECANJA I RASPOREĐIVANJE SPORTAŠA 

Obzirom na broj ukupno prijavljenih sportaša, organizator će u suradnji s obradom podataka 
natjecanje podijeliti na blokove kroz koje će se ograničiti broj natjecatelja po bloku. Natjecatelji 
natjecateljskom prostoru mogu pristupiti maksimalno 45 minuta prije početka njihovog 
natjecateljskog bloka. Za vrijeme trajanja natjecanja na prostoru za zagrijavanje može biti samo 
skupina natjecatelja koja pleše sljedeće natjecateljsko kolo. Prostoru za registraciju,  
svlačionicama, mjestu za zagrijavanje i plesištu mogu pristupiti samo voditelji klubova, 
natjecatelji i akreditirano službeno osoblje. 
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Važna napomena: Natjecanje će biti organizirano bez gledatelja, izuzev roditelja natjecatelja 
kojima će biti omogućen ulaz u gledalište uz poštivanje svih mjera i uz sve preporuke zaštite od 
koronavirusa, te predočenje EU COVID potvrde. Cijena ulaznice za roditelje je 50 kn po osobi, 
ulaznice se plaćaju prilikom ulaska na tribine u vidu donacije. Klubovi trebaju sastaviti po 
kategorijama s imenom i prezimenom popis roditelja koji bi gledali svoju djecu, te isti dostaviti 
do petka 17.9.2021.g. na mail: spufeniks@gmail.com. Osobe s popisa mogu biti na tribinama 
samo u vrijeme kategorije u kojoj im dijete pleše. 

 

Darko Valentić 

     Predsjednik ŠPU „Feniks“ Osijek 
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