Pravidla soutěže Pole Princess 2019

ČÁST A)
1. Obecná pravidla
1a) Datum konání soutěže je 23.-24.3.2019.
1b) Místo konání soutěže je Kulturní dům Bernartice nad Odrou 103, 741 01 Nový
Jičín. Pořadatel soutěže má právo místo konání změnit.
1c) Pořadatel soutěže je Circus! Dance Studio, z.s.
1d) Soutěž je určena pouze pro děti ve věku 6 – 17 let včetně a to ke dni konání
soutěže, tj. 24.3.-2019.
1e) Soutěž je určena pro jednotlivce, děvčata i chlapce a pro dvojice.
1f) Podmínkou účasti je občanství ČR a navíc český jazyk na komunikativní úrovni.
1g) Startovné a) ve výši Kč 600,- v případě, že se dítě hlásí do 1 kategorie, b) ve výši
Kč 950,- v případě, že se hlásí do dvou kategorií, musí být uhrazeno na účet
2300977306/2010 (FIO banka s poznámkou “STARTOVNÉ, JMÉNO A PŘÍJMENÍ
DÍTĚTE” do 16.12.2017 včetně. Poplatek startovného není vratný za žádných
okolností, ani ze zdravotních důvodů.
1h) Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí. Zákonný zástupce dítěte prohlašuje, že je
soutěžící v dobré fyzické kondici a lékař mu tuto soutěž povolil.
1ch) Zákonní zástupci dítěte musí do 16.12.2018 doložit podepsaný scan Souhlasu
zákonných zástupců s účastí nezletilého na soutěži Pole Princess. Tento souhlas bude
ke stažení s přihláškou nebo na stránkách www.cpasf.cz a bude také k dispozici na
oficiálním facebooku Pole Princess. Originál bude požadován v den soutěže včetně
originálu kartičky zdravotního pojištění dítěte. Bez řádného odevzdání formuláře, jak
elektronickou, tak fyzickou podobou nebude dítěti umožněno soutěžit.
1i) Zákonný zástupce přinese v den konání akce průkaz zdravotního pojištění dítěte.
1j) Kontaktní osoby: Mgr. Eva Glogarová, tel.: 732 269 453, Bc. Eva Pernická 776 110
555.
2. Přihláška

2a) Termín uzávěrky přihlášek je 16.12.2018 včetně. Do tohoto data musí být
zaplaceno i startovné a odevzdán Souhlas rodičů. Termín semifinálového kola (tzn.
nejpozdější datum odevzdání semifinálového videa je 18.1.2019 včetně. V tomto
termínu musí být zasláno semifinálové video. O případných postupujících budeme
informovat na facebookové stránce Pole Princess Czech Republic do 31.1.2019.
Semifinálové video bude akceptováno pouze v případě, že bude řádně zasláno přes
www.uschovna.cz na adresu info@poledancestudio.cz se jménem, příjmením a
kategorií soutěžícího.
2b) Semifinálové video musí splňovat podmínky finálového vystoupení dle
parametrů jednolivých kategorií z bodu 4b).
2c) Přihlášky budou fungovat nejpozději do 16.12.2018. Jejich formu oznámíme do
31.10.2018.
2d) Kapacita finálového kola v součtu všech kategorií je maximálně 160 soutěžních
vstupů. Po uzávěrce přihlášek dojde k roztřízení do kategorií. V případě překročení
maximálního limitu přihlášek v dané kategorii má pořadatel vyhrazeno právo
uspořádat pro tuto kategorii semifinálové kolo soutěže formou videa. V tomto
případě budou všechna videa posouzena porotci soutěže Pole Princess a počet
účastníků dané kategorie bude snížen tak, aby byl dodržen maximální limit účastníků
soutěže. Soutěžící vyřazaní v semifinálovém kole nemají nárok na vrácení
startovného. Pořadatel soutěže má právo u kategorie doubes tuto rozdělit v případě
velkeho počtu zájemců na 2 podkategorie dle věku. I v tomto případě může být u
obou semifinálové video kolo.
Případné kapacity soutěžících v jednotlivých kategoriích mohou být pořadatelem
soutěže navyšovány či snižovány podle potřeby a zaslaného počtu přihlášek.
Informace o případném semifinále v 31.12.2018 na oficiálním facebooku soutěže.
3. Parametry semifinálového videa
3a) Video musí mít požadavky finálového vystoupení dle bodu 4b).
3b) Video musí obsahovat zvukovou i filmovou stopu.
3c) Video musí být zasláno přes server www.uschovna.cz na email
info@poledancestudio.cz. V textu k videu musí být zasláno jméno a příjmení dítěte a
jeho kategorie.
3d) Video musí být zasláno do 18.1.2019.
4. Soutěžní kategorie
4a) Věkové kategorie se roztřizují dle aktuálního dovršeného věku soutěžícího dítěte
k datu konání soutěže, tj. ke dni 23.-24.3.2019.

4b) Rozdělení věkových kategorií v soutěži:
Pole Dance:
Kategorie dělíme dle věku:
6-9 let včetně
10-13 let včetně
14-17 let včetně
Každá věková kategorie bude mít 2 úrovně:
Začátečník (Z) – pole dance trénuje méně než 1 rok k datu přihlášky NEBO používá
pouze základní a jednoduché inverty a prvky z galerie v části B). Těchto prvků a
invertů může použít v jakémkoliv množství. Veškeré prvky, kde je kontakt ruky s
podlahou a tyčí jsou povoleny (stojky o tyč).
Délka soutěžní písně min. 1:30, max 1:50.
Může se použít spinová tyč (stage).
Pozn. 1) Do této kategorie se může přihlášit i soutěžící, který sice není začátečník, ale
pole dance dělá jen jako hobby, tj. trénuje delší dobu, ale zvládá jen jednoduché
prvky a chce si zasoutěžit pro radost.
Pozn. 2) Do této kategorie se již nesmí přihlásit soutěžící, který v některém z
minulých ročníku Pole Princess získal v jakékoliv kategorii 1.-3. místo.
Pokročilý (P) – pole dance trénuje více jak 1 rok k datu přihlášky nebo trénuje kratší
dobu, ale zvládá obtížnější prvky, inverty a přechody než v kategorii začátečník.
Délka soutěžní písně min 1:50, max 2:30.
Minimálně 5 invertů.
Používá se jak statická, tak spinová tyč (stage). Na spinové tyči nutno provést
minimálně 3 triky a vydržet v nich vždy 2 sekundy.
Kategorie Doubles (D) může být mix různých věkových skupin i obtížností, řídí se
pravidly pokročilých. Bude se dělit takto: D1 6-12 let, D2 13-17 let.
Kategorie Chlapci (Ch) – 6-17 let, budou posuzování dle pořadavků pro pokročilé viz
výše.
4c)
Aerial Silks
Pravidla pro divizi Aerial Silks budou zveřejněna v samostatném dokumentu.
4d) Kategorie se tedy třídí následovně
Z1 (6-9 let, začátečník), Z2 (10-13 let, začátečník), Z3 (14-17 let, začátečník), P1 (6-9
let, pokročilý, P2 (10-13 let, pokročilý), P3 (14-17 let, pokročilý). D (doubles-dvojice –
případně D1,D2), Ch (chlapci), AS1 (aerial silks mladší), AS2 (aerial silks starší).

5. Technické parametry, hudba, medialonek
5a) Rozměry pódia budou oznámeny nejpozději 18.2.2019. Materiál pódia - dřevo.
Výška ke konstrukci 3840 mm.
5b) Grip: Na tyče je povoleno pouze magnesium, na tělo jakýkoliv grip. Tyče budou
čištěny po každém soutěžícím technickým lihem.
5c) Soutěž bude probíhat na 2 tyčích – jedné statické a jedné rotační dle kategorií.
Pořadatel má právo použít v případě technických komplikací s použitím
profesionálních soutěžních tyčí a jejich instalací 2x Stage X-Pole Lite 45 mm Chrome,
1x statická, 1x spinová (rotační).
5d) Rozmístění statické a spinové tyče (stage): Statická tyč (stage) bude vlevo z
pohledu diváka a spinová tyč (stage) vpravo z pohledu diváka.
5e) Hudba – musí být zaslána ve formátu mp3 na email info@poledancestudio.cz . V
předmětu musí být uvedeno “Hudba, jméno a příjmení soutěžícího a kategorie”,
hudba musí být zkrácena na požadovanou délku dle kategorií. POZOR! Skladba v
příloze bude označena pouze takto: Příjmení, jméno, zkratka kategorie, název písně,
interpret. V případě nedodání hudby v termínu nebo s chybným označením hudby
bude soutěžící bez nároku diskvalifikován. Hudba musí být odevzádna do 11.2.2019.
5f) Medailonek – forma medailonku soutěžícího bude včas oznámena na našem
oficiálním facebooku. Medailonek je potřeba zaslat také do 11.2.2019 a to na náš
email info@poledancestudio.cz. Medailonek musí mít kopírovatelnou formu, tzn.
např. ve wordu nebo stačí pouze v textu emailu. Bohužel nemůžeme akceptovat
fotky, PDF nebo, ač nerady, kresby.
6. Kostým
6a) Jsou zakázány podpatky.
6b) Rekvizity jsou dovoleny, zakázány jsou ty, které by mohly jakkoliv znečistit
taneční plochu dalším soutěžícím či zakrývat loga našich sponzorů na pódiu.
6c) Dále jsou zakázány kostýmy, které by mohly způsobit zranění soutěžícího dítěte
(dlouhé rukávy, dlouhé sukně) a odhalovat intimní části těla.
7. Vystoupení a hodnocení
7a) Zakazují se neslušná gesta a vulgarismy.

7b) Porotci soutěže Pole Princess Czech Republic budou posuzovat technickou
obtížnost, provedení triků a přechodů mezi nimi, nápad, kvalitu choreografie,
ladnost, propínání špiček a kolen, umělecký dojem a originalitu. Upozorňujeme
všechny soutěžící i trenéry, že Pole Princess je svým zaměřením soutěž dětská a
artová, největší důraz tedy bude kladen na choreografii, nápad, originalitu a
kreativitu.
7c) Porotci soutěže Pole Princess budou srážet body za nedodržení stanovených
pravidel. Za porušení pravidel ve smyslu chybného zařazení do kategorie bude
soutěžící diskvalifikován bez náhrady.
7d) Hodnotící škála bude v rozmezí 1-10 půlbodovým systémem.
7e) Diskvalifikace soutěžícího
K diskvalifikaci soutěžícího bude přistoupeno zejména v následujících případech:
- nedodržení termínů
- chybné zařazení do kategorie
- v kategorii Z1, Z2 a Z3 za porušení pravidel daných pro tuto kategorii (tj.
nepovolené prvky pro tuto kategorii)
- odhalení intimních partií
- nedostavení se k prezenci v daném termínu a nedostavení se na pódium v
čase vystoupení
- Při porušení jakéhokoliv bodu či podbodu Pravidel.
8. Výsledky
8a) Kompletní výsledky soutěže, tj. bodové ohodnocení, budou zveřejněny na
oficiálním facebooku Pole Princess Czech Republic do 29.3.2019. Dodatečné stručné
slovní shrnutí bude poskytováno na vyžádání od 29.3.2019 do 19.4.2019.
ČÁST B)
Galerie prvků kategorie začátečník
-

platí pro následující kategorie – Z1 (6-9 let, začátečník), Z2 (10-13 let,
začátečník), Z3 (14-17 let, začátečník)
Kategorie Z1, Z2, Z3 mohou ve svých choreografiích vybírat pouze z těchto
prvků a invertů v jakémkoliv množství. Ostatní kategorie jsou bez omezení.
Veškeré prvky, kde je kontakt ruky s podlahou a tyčí jsou povoleny (stojky o
tyč).

Obrázek 1 (Povolené princeznovské prvky pro kategorii začátečník Z1, Z2, Z3)

Pozn. u prvku č. 2 není povolen úchop twisted grip, jedna noha se musí dotýkat tyče

Obrázek 2 (Povolené princeznovské prvky pro kategorii začátečník Z1, Z2, Z3)

