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PRAVILNIK O DELU ŽIRIJE ZA  

3. SLOVENSKO TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR 
 

Žirijo sestavlja pet priznanih baletnih umetnikov in pedagogov, ki delujejo v Sloveniji 
ali v tujini in na nikakršen način niso bili in niso vpleteni v delo s katerimkoli od 
tekmovalcev. Imenuje jo OO TUTU. 
 
Predsednika žirije izvolijo člani žirije med seboj. 
 
OO TUTU določi koordinatorja z žirijo, ki ureja obdelavo podatkov iz ocenjevalnih 
listov, je le administrativna oseba in ni član žirije. 
 
Člani žirije so dolžni upoštevati Pravilnik o delu žirije, s katerim se seznanijo na 
sestanku z OO TUTU pred začetkom tekmovanja. 
 
Tekmovanje se odvija v dveh krogih, v katerih tekmovalci tekmujejo z isto 
koreografijo. Tekmovanje v prvem krogu se odvija ob delovni luči brez svetlobnih 
sprememb, tekmovanje v drugem krogu pa se odvija ob oblikovani umetniški luči, ki 
jo oblikuje tekmovalec-koreograf. 
 
Člani žirije ocenjujejo: 
- originalnost in inovativnost koreografskega izraza, 
- inventivno koriščenje prostora, glasbe in ostalih scenskih elementov, 
- stilno izenačenost, 
- visok nivo intepretacije in implementacije 
-  vtis. 
 
Pred začetkom tekmovanja se člani žirije dogovorijo o kriterijih. 
 
Predsednik žirije po koncu kategorije Koreografija podpiše objavo rezultatov 
tekmovanja ter po drugem krogu tekmovanja tudi listino o nagradah.  
 
Žirija odloča o nastopajočih in programu na zaključnem koncertu. 
 
Ocenjevanje žirije je tajno in medsebojno neodvisno. 
 
Z opisnimi ocenami »Izvrstno«, »Dobro«, »Zadovoljivo«, »Nezadovoljivo« žirija 
ocenjuje originalnost in inovativnost koreografskega izraza, inventivno koriščenje 
prostora, glasbe in ostalih scenskih elementov, stilno izenačenost, visok nivo 
intepretacije in inplementacije ter vtis. 
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Člani žirije v ocenjevalni list napišejo splošno oceno, ki je ovrednotena s točkami. 
Člani žirije v ocenjevalni list napišejo kratke predloge, mnenje ali komentar, ki bo v 
vpogled tekmovalcu - koreografu. 
 
Člani žirije ocenjujejo s točkami od 50 do 100.  
 
Tekmovalec lahko nadaljuje tekmovanje v drugem krogu, če v prvem krogu doseže 
najmanj 75 točk. 
 
Točke iz prvega in drugega kroga se NE seštevajo, ocena iz drugega kroga torej določa 
končni vrstni red in nagrade. V primeru enakega števila točk dveh ali več 
tekmovalcev o zmagovalcu odloči žirija. 
 
Zmagovalec tekmovanja je tekmovalec, katerega tekmovalna koreografija je dosegla 
izmed vseh koreografij najvišje število točk. 
 
Strokovna žirija lahko podeli tudi naslednje nagrade: 
1x prvo nagrado, 
1x drugo nagrado, 
1x tretjo nagrado. 
 
Za posamezno nagrado je potrebno prejeti število točk med 85 – 100. Podeljene so 
lahko največ 3 nagrade skladno z linearno doseženo višino točk: 
 
Prvo nagrado lahko prejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla najvišje število 
točk, vendar ne manj kot 96 
 
Drugo nagrado lahko ptrejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla drugo mesto po 
številu točk, vendar ne manj kot 91 
 
Tretjo nagrado lahko ptrejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla drugo mesto po 
številu točk, vendar ne manj kot 86. 
 
Žirija lahko nagrade dodeli ali ne dodeli skladno s kriteriji, ki jih zavzame.  
 
Posamezna nagrada ne more biti podeljena na dva ali več koreografov. 
 
V primeru, da nobena od tekmovalnih koreografij ne prestopi praga za nagrade, t.j. 86 
točk, je zmagovalec tekmovanja tekmovalec s koreografijo, ki je od vseh prejela 
najvišje število točk, ne glede na njihovo višino. 
 
V kolikor zmagovalec ne doseže potrebnega števila točk za dodelitev ene od nagrad iz 
točke 13 razpisa za 3. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur, se ga označi kot 
zmagovalca, vendar se mu nagrade ne dodeli. 
 
Žirija lahko tekmovalca izloči oziroma diskvalificira, če ugotovi, da izvajani program 
ni v skladu s programom, navedenim v prijavnici, in z razpisom tekmovanja. 
 
Odločitev strokovne žirije je dokončna. Na odločitev žirije je možno podati ugovor le, 
v kolikor obstajajo tehtni in utemeljeni razlogi, ki nakazujejo na neupoštevanje pravil 
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tekmovanja s strani strokovne žirije. V tem primeru ugovor takoj po njegovi vložitvi 
obravnava Častno razsodišče, ki ravna skladno s pravili tekmovanja. 
 
Za vse ostale določbe veljajo določbe iz Razpisa za 3. slovensko tekmovanje 
koreografskih miniatur. 
 


