Številka: 671-307/2015-40
Datum: 27. 1. 2016
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v urbanih plesih
Tekmovanje bo v četrtek, 3. 3. 2016 v Centru Urban roof (Ulica Milana Majcna 6, 1000 Ljubljana –
v bližini OŠ Spodnja Šiška).
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v nadaljevanju razpisa.
Glede na število prijavljenih učenk in učencev, se bo določil urnik tekmovanja.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od 27. 1. (od 15.00) do 29. 2. 2016 (do 24.00).

Športno društvo Ilužn v sodelovanju z
Oddelkom za šport MOL organizira:

ŠOLSKO ŠPORTNO TEKMOVANJE V URBANIH PLESIH
Svojo šolo lahko zastopate na tekmovanju v urbanih plesih, hip hopu in breaku skupaj! Šolsko
športno tekmovanje se bo dogajalo v četrtek, 3. 3. 2016 v Centru Urban roof (Ulica Milana
Majcna 6, 1000 Ljubljana – v bližini OŠ Spodnja Šiška).

1. IZVAJALEC
Športno društvo Ilužn, Mesarska cesta 24, Ljubljana
tel: 040 533 234
e-pošta: info@urbanroof.si
2. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo na za tekmovanje primernem objektu.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmovanje je posamično.
- kategorije: - učenci in učenke - letnik 2001 in 2002,
- učenci in učenke - letnik 2003 in mlajši,
Vsak tekmovalec ima na voljo 60 sekund za posamezen nastop, ki ga sodniki ocenijo z oceno
od 1 do 100. Glasba je naključno določena s strani organizatorja.
- V kvalifikacijah ima vsak tekmovalec na voljo dva izhoda po 45 sekund,
- vrstni red tekmovalcev v kvalifikacijah je naključen,
- sodniki ocenjujejo naslednje kategorije: zahtevnost in uporaba plesnih elementov, stil,
kreativnost ter uporaba prostora,
- sodniki ocenjujejo tekmovalca po kategorijah z ocenami od 1 do 25 točk, kar pomeni da
lahko tekmovalec za posamezni izhod prejme največ 100 točk,
- za rezultat kvalifikacij šteje boljši izhod posameznega tekmovalca,
- v kolikor ima več tekmovalcev enako oceno boljšega kvalifikacijskega izhoda, se upošteva
drugi kvalifikacijski izhod,
- najboljših 8 tekmovalcev iz kvalifikacij se uvrsti v finale;
- v finalu ima vsak tekmovalec na voljo en izhod po 60 sekund - vrstni red prvih izhodov v
finalu je obraten doseženemu rezultatu po kvalifikacijah.
- finale poteka na način eliminacij – dva tekmovalca se pomerita med seboj,
- eliminacijo določajo končno razvrstitev do osmega mesta.

5. PRIZNANJA
Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo nagrade, katere zagotovi izvajalec.
6. URNIK
09.00 – 10.00 – ogrevanje in trening
10.00 – kvalifikacije
– finale
– razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim
Več informacij:
www.urbanroof.si/solskiurbanisport
Prijave:
http://www.timingljubljana.si/

