
    

 

PLESNI KLUB SPLIT - SPLIT 2021. 

DOPUNA RASPISA 
HSPS bodovni turnir u sportskim standardnim i latinskoameričkim plesovima 

za pojedince, parove, grupe i formacije 

Organizator:   Plesni klub Split 

Promotivni naziv: SPLIT 2021. 

Datum održavanja: 25. rujna, 2021. 

Mjesto:   SPLIT, Mala dvorana S.C.GRIPE, Osječka 11 

Razredi: Za sve starosne razrede prema Natjecateljskom    propisniku 
HSPS 

Satnica:   Podizanje brojeva do 9:00 - grupe/formacije 
   Početak natjecanja 10:00 – grupe/formacije 
 

Podizanje brojeva do 10:00 - početna razina 
Početak natjecanja 11:00 – početna razina 

 
Podizanje brojeva do 10:45 - solo natjecatelji 
Početak natjecanja 11:45 – solo natjecatelji 

 
Podizanje brojeva do 15:15 – parovi 
Početak natjecanja 16:15 – parovi 
 
Predviđeni završetak u 18:00 sati! 

 

Suci:   Renata Barac, Ivanka Marki, Zvonimir Mimica, Tihomir Ciglar, Alan Walme 

Povjerenik:  Nenad Barac 

Liječnik:  Katarina Svilan Frana 

Vodstvo:  Ivana Listeš, Mirela Tudor, Marin Maljković 

Suđenje:  Tajno 

Obrada rezultata: Boris Stjepanović 

Glazba:   CD/MD 

Plesište:  Prema NP HSPS, parket 

Startnina: Natjecanje je sufinancirano od Ministarstva turizma i sporta kroz program 
poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021.g. te kroz program 
“Prevencija nasilja sportom u školama” te je u tu svrhu omogućena 
BESPLATNA STARNINA za sve natjecatelje  



Rok prijave:  do ponedjeljka 20.09.2021. na http://hsps.hr/psss/competition.php  

Rok odjave:  do srijede 22.09.2021. na http://hsps.hr/psss/competition.php  

Adresa:   PK Split, Vukovarska 171, 21000 Split 

Kontakt osoba: Mirela Tudor 091 571 65 83 mirela.tudor@st.t-com.hr ili 
mirela.tudor2@gmail.com  

Napomene: Obavezna uporaba štitnika za pete! 

 

*molim sve voditelje klubova da brojeve podignu odjednom i da tada predaju sve Izjave i Evidencijsku  

listu natjecatelja za svoj klub 

Napomena:  Važno je upoznati sve natjecatelje i roditelje s važećim protokolom 
organizacije Hsps natjecanja. 

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; mirela.tudor@st.t-com.hr 
     

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. 

3. GLEDATELJI NA NATJECANJU 

Po trenutno važećim epidemiološkim mjerama, gledateljima će biti omogućen pristup u gledalište 
samo ukoliko posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.  

 

Predsjednica  

PK Split 

      Mirela Tudor 
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