
Plesišče je razdeljeno v plesne linije. Plešemo vzdolž 
teh plesnih linij, v nasprotni smeri urinega kazalca.

Kadarkoli je le mogoče, začnite plesati na enem od 
vogalov plesišča. Poskusite vzpostaviti očesni kontakt 
z bližajočim se plesalcem, tako da bo ta vedel, da se s 
plesalko poskušate vključiti v njegovo plesno linijo. (1)

Poskusite obdržati zadostno razdaljo do plesalca 
pred vami. Če je med vami in parom, ki pleše pred 
vami, veliko prostora, ju poskušajte ujeti, da ne bi po 
nepotrebnem blokirali plesalcev za vami. (2)

Plesnih parov pred vami praviloma ne prehitevajte. 
Če že morate nekoga, ki je pred vami, prehiteti, nare-
dite to zgolj po levi strani.  (3)

Če se zgodi trk med plesalci, se poskušajte drug dru-
gemu opravičiti.

Tango bonton na milongi - Los códigos en la milonga

Ob upoštevanju pravil tango bontona na milongi je plesni užitek omogočen prav vsem. 
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Najelegantnejši način za povabilo na ples je z uporabo “mirade” (očesni kontakt) in “cebecea” (kimljaj) ,
s katerim se plesalca drug drugega povabita na ples.!
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Poskusite se izogniti vstopanju na plesišče sredi 
plesne linije in v bližini drugih plesnih parov. (1)

Prostor za vami pripada plesnemu paru za vami. 
Zato se izogibajte koraku nazaj! (2)

Če je pred vami dovolj prostora, pazite, da ne boste 
blokirali plesalcev za vami! (3)

Ne vozite slaloma po plesišču! Če vijugate z enega 
prostega mesta na drugo prosto mesto s tem vsem 
ostalim plesalcem otežujete plesanje. (4)

Ne plešite med plesnimi linijami in plesnih linij ne 
menjujte neprenehoma! (5)

Ne poskušajte se preveč približati plesalcema pred vami! (6)

Ne prehitevajte po desni strani! (7)

Kadar ne plešete, se premikajte samo ob robu plesišča! Ne prečkajte plesišča in se izogibajte 
možnim trkom s plesalci.

Na nabito polnem plesišču: vaše noge naj ostanejo na tleh! To pomeni brez visokih ganchov, boleov itd.

Poskusite pokazati spoštovanje do in povezanost z vsemi plesalci, ne glede na njihov plesni slog ali raven plesa.

¡Vamos a bailar! - Zaplešimo!
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