Czech pole & aerial sports federation

HODNOCENÍ SEMIFINÁLE MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY V POLE SPORT 2018
PRO KATEGORIE
ŽENY AMATÉŘI A ŽENY PROFESIONÁLOVÉ
I.

ÚVOD

Systém hodnocení semifinále Mistrovství České republiky v pole sport 2018 (dále také
„Mistrovství“ nebo „soutěž“), které pořádá spolek Czech pole & aerial sports federation z.s. (dále
jen „CPASF“ nebo “Organizátor”) prošel v roce 2016 řadou změn, kdy hlavním cílem bylo
zjednodušení systému pro soutěžící.
Hodnocení se dělí na tři části:
•
•
•

Technická prezentace
Provedení
Umělecký dojem a choreografie

V semifinálovém kole soutěžící mají možnost ukázat porotě volný program, který bude sestaven
podle jejich představ. Choreografie nebude obsahovat povinné prvky, bude kladen důraz
na vyváženou choreografii, přesnost, ladnost, linie a správné provedení prvků.
Soutěžící budou hodnoceni ve všech třech částech v průběhu celé jejich sestavy. Soutěžící, který
předvede nejlepší výkon ve všech částech, získá nejvíce bodů v konečném bodovém součtu.
Systém hodnocení semifinále Mistrovství má za úkol podporovat a prosazovat správně vyváženou
sestavu a správně ocenit dobře trénovaného a zkušeného soutěžícího.
Všichni soutěžící si musí pečlivě prostudovat Soutěžní řád Mistrovství České republiky v pole sport
a věnovat potřebnou pozornost bodům týkajících se hudby, účesu, make-upu, kostýmu a gripů.
Soutěžící budou penalizováni za nedodržení pravidel Mistrovství.
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II. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HODNOCENÍ A STUPNĚ OBTÍŽNOSTÍ
PRVKŮ
V rámci transparentnosti budou mít soutěžící k dispozici také kompletní přehled prvků rozdělených
podle stupně obtížnosti. Seznam se bude pravidelně aktualizovat a bude také doplňován o nové
prvky.
POZOR! Seznam prvků je pouze orientačního charakteru, přesné hodnocení každého prvku záleží
na provedení, úrovni síly a flexibility a schopnosti jednoduše zvládnout prvek.
Pro získání největšího počtu bodů za provedení prvků všech stupňů obtížností je potřeba
dodržovat přesné linie. Poloha těla/nohou v pozicích, kdy je tělo odkloněné od tyče, například
při prvcích Jade, Machine gun, Russian split, musí byt rovnoběžně s podlahou:

Provazy by měly být otevřeny na 180 stupňů, menší úhel se připouští u soutěžících, kteří si zvolili
prvky nižších stupňů obtížností (viz popis stupňů obtížností prvků).
Úroveň síly a přípravy bude ohodnocena nejvyšším počtem bodů v případě, kdy soutěžící dokáže
udržet každou pozici prvků na dvě vteřiny bez ztráty rovnováhy. Přechody by měly být plynulé,
rychlé, provedené bez váhání a správně na první pokus.

Příklady různého provedení s označením stupně obtížností:
Chopsticks:

a)

b)

a) Nesprávné provedení prvku, úhel nohou (při provazu) je minimálně 180°, tělo a nohy
nejsou rovnoběžně s podlahou (stupeň obtížností C)
b) Správné provedení prvku, úhel nohou (při provazu) je minimálně 180°, tělo a nohy jsou
rovnoběžně s podlahou (stupeň obtížností D)
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Russian split:

a)

b)

a) Prvek s nižší obtížností, úhel nohou (při provazu) je minimálně 180°, tělo a nohy nejsou
rovnoběžně s podlahou, tolerance je 20°- 40° (stupeň obtížností C)
b) Prvek s vyšší obtížností, úhel nohou (při provazu) je minimálně 180°, tělo a nohy
rovnoběžně s podlahou (stupeň obtížností E)
Cocoon:

a)

b)

a) Prvek s nižší obtížností – úhel nohou (při provazu) je minimálně 160° (stupeň obtížností C)
b) Prvek s vyšší obtížností – úhel nohou (při provazu) je minimálně 180° (stupeň obtížností D)
Shoulder mount plank:

a)

b)

a) Prvek s nižší obtížností – jedna noha je pokrčena, tělo a propnutá noha jsou rovnoběžně
s podlahou (stupeň obtížností C)
b) Prvek s nejvyšší obtížností – obě nohy jsou natažené u sebe, tělo a nohy jsou rovnoběžně
s podlahou (stupeň obtížností E)
Porota bude také hodnotit umělecký dojem i choreografii. Soutěžící by měli vytvořit originální
vystoupení, zaujmout, upoutat a ukázat své největší schopnosti v každém prvku na tyči i mimo ni
a to vše plynule, ladně a s lehkostí. Kostým, hudba i vystoupení by měly být v souladu
s choreografií.
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Rozdělení prvků na kategorie podle stupně obtížnosti a provedení:
A – Jednoduchý
Obsahuje prvky nejmenší obtížnosti s nejnižším technickým hodnocením, které vyžadují základní
přípravu soutěžícího – začínající soutěžící disponující menší silou a flexibilitou. Zvednutí těla silou
(dead lift) je provedeno ze země s pokrčenýma nohama.
•

Úhel nohou (při provazu) je minimálně 160°. Například: Scorpio, Ballerina one side.

•

Při silových prvcích je potřeba se udržet tělem nebo nohama. Síla rukou není příliš
rozvinuta, do skupiny nejsou zařazeny prvky v pozicích hlavou dolů za použití rukou.
Například: Inverted Crucifix, Crossed knee release, Knee hold.

B – Průměrný
Obsahuje těžší prvky vyžadující delší přípravu – mírně pokročilí soutěžící disponující střední silou a
flexibilitou. Na rozdíl od skupiny A je v této skupině více rozvinuta flexibilita zad, ramen, nohy (při
provazu) jsou otevřeny na 180°. Pro složitější prvky se připouští úhel nohou (při provazu) 160°. Síla
rukou dovoluje provádět prvky za použití rukou hlavou dolů, zvednutí těla silou (dead lift) je
provedeno ze země s nataženýma nohama.
•

Úhel nohou (při provazu) je minimálně 160°. Například: Jade, Capezio passé.
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•

Úhel nohou (při provazu) je minimálně 180°. Například: Split on pole, Pole box split.

•

Příklady silových prvků: Crossed ankle release, Flag straddle, Teddy.

C – Těžký
Obsahuje těžké prvky – středně pokročilí soutěžící disponující velkou silou a flexibilitou celého těla.
Soutěžící jsou schopni provádět složitější stojky na rukou, nohy (při provazu) jsou otevřeny na
180°, zvednutí těla silou (dead lift) je provedeno ze země s nataženýma nohama u sebe nebo ze
vzduchu s pokrčenýma nohama. Pro prvky nejvyšších stupňů obtížností se připouští úhel nohou
(při provazu) 160°.
•

Flexibilita zad a ramen se ukazuje úchopy nohou přes hlavu s nataženými rukama. Úhel
nohou (při provazu) je minimálně 180°. Například: Inside leg hang Cocoon variation, Split
grip leg through split.

•

Úhel nohou (při provazu) je minimálně 160°. Například: Cocoon.
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•

Příklady silových prvků: Flag straight legs, Aysha, Double knee hang.

D – Velmi těžký
Obsahuje velmi těžké prvky – pokročilí soutěžící s velmi silnou úrovní přípravy disponující velkou
silou a flexibilitou celého těla, kteří jsou schopni ukázat sílu, flexibilitu zad a ramen a ideálně
otevřené provazy v těžších prvcích. Zvednutí těla silou (dead lift) je provedeno ze vzduchu
s nataženýma nohama.
•

Úhel nohou (při provazu) je minimálně 180°. Například: Dragon tail split, Butterfly
extended twist one hand.

•

Flexibilita nohou se ukazuje silou svalů nohou. Například: Machine gun variation, Inverted
pole straddle release, Flying K.

•

Flexibilita zad – schopnost natáhnout nohy nad úroveň hlavy do tzv. pozice prstenu.
Ideálně otevřené provazy. Například: Eagle, Cocoon.
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•

Flexibilita zad je rozvinuta natolik, že soutěžící je schopen se dotknout hlavy nohama.
Například: Dragon tail fang.

•

Příklady silových prvků: Tulip, Starfish, Iguana upright.

E – Mimořádně těžký
Obsahuje nejtěžší prvky – nejpokročilejší soutěžící s úrovní přípravy odpovídající vrcholové,
soutěžící disponující mimořádnou silou a flexibilitou celého těla. Úhel nohou (při provazu) je větší
než 180°. Zvednutí těla silou (dead lift) je provedeno ze vzduchu s nataženýma nohama u sebe.
•

Příklady prvků na flexibilitu: Rainbow Marchenko, Spatchcock, Russian split.

•

Příklady silových prvků: Janeiro plank one hand, Elbow hold plank, Iguana plance closed.
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Soutěžící v kategorii Ženy amatéři a Ženy profesionálové by si měly zvolit 80 % prvků
z definovaných kategorií. Není ovšem zakázáno provádět prvky s vyšším nebo nižším hodnocením
během svých sestav:
•
•

Soutěžící v kategorii Ženy amatéři by si měly zvolit prvky z kategorií A, B a C.
Soutěžící v kategorii Ženy profesionálové by si měly zvolit prvky z kategorií B, C a D.

Všem soutěžícím jak z důvodů lepšího hodnocení, tak i z bezpečnostních důvodů doporučujeme
zvolit prvky, které budou zvládnuté jednoduše s nejlepším provedením, a zároveň doporučujeme
vyhnout se těžším prvkům, ve kterých soutěžící nemá jistotu. Například: soutěžícím v kategorii
Ženy amatéři s kratší úrovní přípravy doporučujeme provádět kontrolované pády beze změny
polohy těla v horním a spodním bodě.
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III. TECHNICKÁ PREZENTACE
Za technickou prezentaci soutěžící může získat maximálně 60 bodů. V této sekci se hodnotí stupeň
obtížnosti všech provedených prvků a jejich kombinací.
Kritéria hodnocení
Celkové hodnocení

Maximální počet bodů
Maximálně 5 bodů po 0.5 bodů
(0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0 atd.)

Vytrvalost

5

Kontrola pohybů

5

Stupeň obtížnosti prvků

Maximálně 5 bodů po 0.5 bodů
1 = Jednoduchý, 2 = Průměrný, 3 = Těžký,
4 = Velmi těžký, 5 = Mimořádně těžký

Prvky na flexibilitu

5

Prvky na sílu

5

Spiny na statické tyči

5

Spiny na spinové tyči

5

Přechody

5

Šplhy/ Sestupování

5

Dynamické kombinace prvků na spinové či
statické tyči

5

Kombinace triků

5

Efektní triky (kontrolované pády, přehmaty,
seskoky z tyče, skoky na tyč)

5

Nebezpečné triky (akrobatické přechycení,
salta na tyči, salta z tyče, salta na tyč)

5

SUMA

Maximálně 60
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Vytrvalost (maximálně 5 bodů): schopnost soutěžícího předvést celou sestavu lehce, bez známek
únavy jakoby jednoduše a jedním dechem.
Kontrola pohybů (maximálně 5 bodů): schopnost soutěžícího předvést jistotu v každém prvku,
triku, choreografii, veškeré pohyby by měly být kontrolované.
Stupeň obtížnosti prvků - čím je stupeň obtížnosti vyšší, tím více bodů může soutěžící získat:
1 = Jednoduchý, 2 = Průměrný, 3 = Těžký, 4 = Velmi těžký, 5 = Mimořádně těžký.
Prvky na flexibilitu (maximálně 5 bodů): flexibilita nohou, zad a ramen. Za účelem získání co
nejvyššího hodnocení za obtížnost prvků by soutěžící měli provést prvky na flexibilitu tak, aby
ukázali plnou flexibilitu celého těla.
Prvky na sílu (maximálně 5 bodů): síla rukou, těla a nohou, zvednutí těla silou (dead lift).
Za účelem získání co nejvyššího hodnocení za obtížnost prvků by soutěžící měli předvést silové
prvky a kombinace náročné na horní část těla a trupu.
Spiny na statické a spinové tyči (maximálně 5 bodů): 360 stupňová otočka okolo tyče s oběma
nohama ve vzduchu. Dodatečně bude oceněná schopnost ovládat spinovou tyči a dynamikou
rotace schopnost tyč roztočit a zpomalit i během spinu.
Přechody (maximálně 5 bodů): do/z prvku, na tyči a mimo tyč, ze země na tyč, z tyče na zem.
Za účelem získání co nejvyššího hodnocení za obtížnost prvků by soutěžící měl předvést plynulé
pohyby s přesností a ladností.
Šplhy/sestupování (maximálně 5 bodů): šplh na tyči nahoru a dolů za pomoci nohou, rukou, nebo
pouze rukou, vzpřímeně, hlavou dolů, postranní šplh.
Dynamické kombinace prvků na spinové či statické tyči (maximálně 5 bodů): kombinace dvou
různých prvků v intenzivním kontrolovaném pohybu (např. kontrolované pády, akrobatické
přechycení, změna pozice nohou a/anebo těla, seskoky z tyče apod.). Prvky by měly být provedeny
správně, v rychlém sledu a bez přestávek.
Kombinace triků (maximálně 5 bodů): kombinace různých triků, která se provádí bez přestávek a
kontaktů s podlahou. Prvky by měly být provedeny správně, minimální počet triků v kombinaci pro
každou kategorii je:
•
•

3 pro Ženy amatéři
4 pro Ženy profesionálové

Efektní triky (maximálně 5 bodů):
•
•

•

Kontrolované pády: nečekaný kontrolovaný rychlý pohyb z vyššího bodu do nižšího bodu
na tyči. Soutěžící musí zastavit pohyb, aniž by se dotkl podlahy. Výška kontrolovaného pádu
má být alespoň jeden metr.
Přehmaty: moment, kdy soutěžící záměrně změní pozici, ve které se drží jednou částí těla,
do nové pozice, ve které se drží jinou částí těla, například z uchopení loktem do uchopení
rukou.
Seskok z tyče / Skok na tyč: Seskok z tyče je kontrolovaný skok, který začíná v jakékoliv
pozici na tyči a končí v jakékoliv pozici na podlaze. Skok na tyč je kontrolovaný skok, který
začíná v jakékoliv pozici na podlaze a končí v jakékoliv pozici na tyči. Délka od tyče by měla
být alespoň jeden metr.

Nebezpečné triky (maximálně 5 bodů):
•

Akrobatické přechycení: jsou definovány jako veškerá přerušení kontaktu s tyčí na krátký
okamžik a následné znovu uchopení tyče. Soutěžící se při přechycení může na tyči
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•
•
•

posunout nahoru nebo dolů a/nebo změnit směry/pozice.
Salta na tyči: salto na tyči je salto provedené z výchozí pozice na tyči a zakončené v pozici
na tyči, salto může být provedeno vpřed, vzad, nebo do strany. Salto musí být provedeno
v plné rotaci s hlavou přes kolena, aniž by došlo ke kontaktu s tyčí nebo podlahou.
Salta na tyč: je salto provedené z výchozí pozice z podlahy a zakončené v pozici na tyči.
Salta mohou být provedena vpřed, vzad, do strany nebo kombinací otoček. Salto musí být
provedeno v plné rotaci s hlavou přes kolena a bez dotknutí se tyče či podlahy.
Salta z tyče: je salto provedené z výchozí pozice na tyči a zakončené v pozici na podlaze.
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IV. PROVEDENÍ
Za technické provedení může být sraženo maximálně 60 bodů. V této sekci se udělují srážky
za špatné provedení prvků a přechodů, za pády, ztrátu rovnováhy, otírání rukou o kostým nebo
tělo atd.

Kritéria hodnocení
Jednotlivé srážky

Maximální počet bodů
Za každé jednotlivé provedení

Špatné provedení a nedodržení linií

- 0.5

Špatné přechody mezi prvky na tyči, z tyče na zem
či ze země na tyč

-1

Špatné směrování prvků

-1

Sklouznutí či ztráta rovnováhy

-1

Otírání rukou o kostým, tělo, zem či tyč a/nebo
opravovaní vlasů nebo kostýmu

-2

Jednorázové srážky

Jednorázově za celou sestavu

Nerovnoměrné využití obou tyčí

-3

Použití méně než 70 % výšky tyče

-3

Celkové srážky

Minimálně

Příliš časté opakování stejných prvků

-5

Nekontrolovaný pád

- 10

SUMA

Minimálně - 60

Srážky se udělují pokaždé, je-li provedeno něco z následujícího.
Špatné provedení a nedodržení linií (-0,5 pokaždé). Provedení prvků na tyči musí být následující:
•

•
•

Kolena a špičky by měly být ve stejné linii - od kolenní čéšky až po palec u nohy. Chodidla
by, včetně prstů u nohou, měla být propnutá, prsty u nohou by neměly vykazovat známky
křeče.
Ruce a zápěstí by měly být v jedné linii. Prsty u rukou by neměly vykazovat známky křeče.
Linie nohou, rukou, zad, krku, zápěstí a trupu by měla být ve správné pozici a v plném
prodloužení, ramena a/nebo záda by neměla být shrbená a hlava by měla vzhlížet vysoko
bez známek vypětí. Soutěžící musí mít správné držení těla na tyči i mimo ni, neměl by dělat
žádné nekontrolované pohyby.
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Špatné přechody mezi prvky na tyči, z tyče na zem či ze země na tyč (-1 pokaždé): přechod by měl
vypadat nenáročně, nenuceně, jako by byl proveden bez značné námahy s lehkostí a elegancí.
Srážky budou uděleny, pokud soutěžící nedokáže provést plynulý přechod do prvku a z prvku
i v případě prudkých přechodů.
Špatné směrování prvků (-1 pokaždé): srážky budou uděleny, pokud prvky nejsou nasměrovány
tak, aby bylo jejich plné provedení jasně viditelné pro porotu (například provaz, poloha těla).
Sklouznutí či ztráta rovnováhy (-1 pokaždé): srážky budou uděleny, pokud soutěžící při provádění
prvku ztratí rovnováhu nebo není schopen pozici těla v prvku udržet. Platí to i pro případ, kdy
taková ztráta rovnováhy trvá pouhou vteřinu a soutěžící je téměř okamžitě schopen opravy.
Otírání rukou o kostým, tělo, zem či tyč a/nebo opravovaní vlasů nebo kostýmu (-2 pokaždé):
osušení nebo otírání zpocených, špinavých nebo mastných rukou o kostým, tělo, tyč nebo podlahu
a/nebo odhrnování vlasů z tváře nebo krku, vytahování nebo upravování kostýmu.
Srážky se udělují jednorázově za celou sestavu, je-li provedeno něco z následujícího:
Nerovnoměrné využití obou tyčí (jednorázově -3): soutěžící by měli být stejně zdatní na statické
i spinové tyči, měli by využít obou tyčí stejnou měrou bez upřednostňování statické nebo spinové
tyče.
Použití méně než 70 % výšky tyče (jednorázově -3): soutěžící musí využít celou délku tyče, a to
minimálně dvakrát v průběhu celé sestavy.
Srážky se udělují jednorázově za celou sestavu v závislosti na stupni porušení:
Příliš časté opakování prvků (minimálně -5): srážky budou uděleny, pokud se v sestavě prvky
opakují více než dvakrát. Opakování prvků, které vyžadují velké množství síly dokazující vysokou
úroveň fyzické zdatnosti soutěžícího, se připouští maximálně čtyřikrát.
Nekontrolovaný pád (minimálně -10): náhlý rychlý nekontrolovaný pohyb na podlahu z jakékoliv
pozice na tyči nebo mimo tyč.
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V. UMĚLECKÝ DOJEM A CHOREOGRAFIE
Všichni soutěžící můžou získat maximálně 50 bodů za umělecký dojem a choreografii. Zde se
hodnotí umělecká prezentace, interpretace hudby, celková choreografie a choreografie na pódiu.
Porota bude také hodnotit schopnost soutěžícího vyjádřit emoce prostřednictvím pohybu.
Celková doba vymezená pro choreografii na pódiu (tedy doba, kdy soutěžící je na podlaze
v kontaktu nebo bez kontaktu s tyčí) není omezena časovým limitem.
Kritéria hodnocení
Celkové hodnocení

Maximální počet bodů
Maximálně 5 bodů po 0.5 bodu
(0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0 atd.)

Originalita celkové prezentace

5

Originalita přechodů mezi prvky

5

Interpretace hudby, výraz v tváři, projev těla

5

Zaujetí diváků, choreografie a celkové charisma

5

Vyváženost choreografie

5

Dynamika/Plynulost

5

Sebevědomí

5

Využití pódia

5

Obtížnost taneční choreografie

5

Obtížnost akrobatických prvků

5

Jednorázové srážky

Jednorázově za celou sestavu

Nelogický začátek či konec choreografie, vystoupení
začalo nebo skončilo před začátkem/po skončení
hudby

-1

Narušení vystoupení zvuky

-1

Celkové srážky
Kostým (funkčnost, nesoulad s pravidly, absence
snahy či nápadu)
SUMA

Minimálně
-5
Maximálně 50
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Umělecký dojem a choreografie se hodnotí od 0 bodů do 5 bodu v závislosti na míře originality,
interpretace hudby, schopností zaujmout a předvést dobře vyváženou choreografii. Čím je vyšší
míra, tím více bodů může soutěžící získat:
1 = Slabá, 2 = Průměrná, 3 = Dobrá, 4 = Velmi dobrá, 5 = Mimořádná.
Originalita celkové prezentace (maximálně 5 bodů): originalita prvků, kombinací a originálních
pohybů na tyči i mimo tyč celé sestavy a celková originalita choreografie. Pro nejvyšší hodnocení
by soutěžící měli vytvořit originální kombinace prvků a nová témata v choreografii.
Originalita přechodů mezi prvky (maximálně 5 bodů): originalita všech přechodů a kombinací
v průběhu celé sestavy. Pro nejvyšší hodnocení by soutěžící měli vytvořit nové a originální
přechody.
Interpretace hudby, výraz v tváři, projev těla (maximálně 5 bodů): schopnost soutěžícího
interpretovat hudbu, jeho výraz v tváři, projev prostřednictvím kostýmu a těla, emoce,
choreografie. Porotce zde hodnotí, zda je soutěžící schopen vytvořit osobnost, postavu a příběh,
odrazit emoce, které jsou obsaženy v hudbě. Schopnost propracovat choreografii tak, aby
odpovídala rytmu hudby a melodie.
Zaujetí diváků, choreografie a celkové charisma (maximálně 5 bodů): schopnost soutěžícího mít
celé představení zcela pod svou kontrolou. Zaujmout diváka, vtáhnout ho do svého příběhu a dát
na obdiv svoje charisma. Příběh musí okouzlit a upoutat svou jedinečností.
Vyváženost choreografie (maximálně 5 bodů): schopnost soutěžícího vytvořit vyváženou sestavu,
která má rovnoměrné množství různorodých prvků. Sestava by měla být vyvážená, co se týče
flexibilních a silových prvků, zajímavých přechodů a kombinací, spinů, dynamických prvků,
efektních a nebezpečných triků, choreografie na pódiu, emocí a artistického projevu. Soutěžící by
měl také rovnoměrně využit obou tyčí – statické i spinové.
Dynamika/Plynulost (maximálně 5 bodů): schopnost soutěžícího předvést jednotlivé představení
s lehkostí a plynulostí na tyči a mimo tyč, a to nezávisle na charakteru hudby. Schopnost používat
hudbu a zdůraznit akcenty. Prvky, přechody, kombinace, tanec a akrobatické prvky, by měly být
souvislé, lehké, přirozené, bezchybné a elegantní.
Sebevědomí (maximálně 5 bodů): soutěžící by měl předvést patřičnou míru sebevědomí a snažit
se zaujmout diváky, převzít kontrolu nad pódiem a strhnout tak zájem všech přítomných.
Využití pódia (maximálně 5 bodů): schopnost soutěžícího využít během své choreografie celou
plochu pódia.
Obtížnost taneční choreografie (maximálně 5 bodů): úroveň obtížnosti taneční části na pódiu
odpovídá choreografické kombinaci tanečních kroků a pohybů provedených na podlaze bez
kontaktu s tyčí. Taneční část by měla zaujmout, být provedena bez přestávek a zahrnovat taneční
kroky, které by měly být zvolené tak, aby odpovídaly rytmu hudby a sestavě.
Obtížnost akrobatických prvků (maximálně 5 bodů): úroveň obtížnosti akrobatických prvků
provedených na pódiu bez kontaktu s tyčí, např. přemet stranou (hvězda), stojka, salto apod.
Srážky se udělují jednotlivě pokaždé, dojde-li k jedné z níže uvedených situací):
Nelogický začátek či konec choreografie, vystoupení se začalo nebo skončilo před začátkem/po
skončení hudby (jednorázově -1): začátek i konec sestavy by se měl logicky navazovat na hudbu,
soutěžící by měl začít a skončit s hudbou. Soutěžící musí začít a skončit vystoupení v pozici
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na pódiu tak, aby ho bylo možné vidět. Je povoleno ukončení choreografie na spinové tyče za
rotací, pokud je to součástí choreografie.
Narušení vystoupení zvuky (jednorázově -1): srážky budou uděleny, pokud soutěžící bude
narušovat vystoupení zvuky, například, zpěv, mluvení.
Srážky se udělují jednorázově za celou sestavu v závislosti na stupni porušení:
Kostým (funkčnost, nesoulad s pravidly, absence snahy či nápadu) (minimálně -5): závady
kostýmu (např. pokud část kostýmu náhodně odpadne, začne odhalovat část těla), kostým odvádí
pozornost a/nebo narušuje vystoupení, úmyslné odhalovaní, absence snahy či nápadu.
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VI. VYMEZENÍ POJMŮ
Choreografie na zemi: část sestavy, kdy je soutěžící na zemi, je nebo není v kontaktu s tyčí,
zahrnuje např. prvky prováděné vleže, kleče, plazení se, akrobacie.
Dynamika rotace: intenzivní kontrolovaná rotace, která táhne tělo od tyče, a která je způsobena
mimořádným množstvím síly, která je použita k provedení spinu.
Správné směrování prvků: prvky je třeba směrovat takovým úhlem, aby byly prvky pro porotce
jasně viditelné a porota tak mohla ohodnotit úplné provedení prvku.
Tolerance: odklonění těla v prvku od pozice, která je rovnoběžně s podlahou o stanovený úhel
20° - 40°.
Úhel nohou (při provazu): je měřen linií tvořenou vnitřní stranou stehen, která musí být v zákrytu
boků a kolen.
Přechod: spojující element mezi prvky, triky, spiny a choreografií na zemi.
Dead lift: ve výchozí pozici by tělo mělo být odtaženo od tyče, chodidla můžou být jak na zemi, tak
i ve vzduchu. Při přechodu do prvku by nohy neměly být použity pro vytvoření kinetické energie
nebo k vyšvihnutí. Dead lift může být proveden buď na statické nebo na spinové tyči.
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