Czech pole & aerial sports federation

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V POLE SPORT 2018
I. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Mistrovství České republiky organizuje spolek Czech pole & aerial sports federation z.s.,
IČ: 228 96 503, se sídlem U Lipové aleje 717/25, Praha 10, PSČ 107 00 (dále jen „CPASF“ nebo
“Organizátor”).
Oficiální e-mailová adresa Mistrovství České republiky v pole sport 2018 je mistrovstvi@cpasf.cz.

II. TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ
Semifinále Mistrovství České republiky v pole sport 2018 bude probíhat v prostorech KD Mlejn
(dále jen „Místo konání semifinále Mistrovství“), Kovářova 4, 155 00 Praha 13 – Stodůlky
(www.mlejn.cz).
Semifinálové kolo proběhne 24. března 2018.
Finále Mistrovství České republiky v pole sport 2018 bude probíhat ve sportovním areálu Královka
(dále jen „Místo konání finále Mistrovství“), Nad Královskou oborou 1080/51, 170 00 Praha 7 –
Bubeneč (www.sapraha.cz).
Finálové kolo proběhne ve dnech 26. - 27. května 2018.

III. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Mistrovství České republiky v pole sport (dále také „Mistrovství“ nebo „soutěž“) se mohou
zúčastnit ženy, muži a děti s českým státním občanstvím nebo trvalým pobytem v České
republice. V rámci přihlášení je soutěžící s trvalým pobytem povinen zaslat kopii povolení
na mail mistrovstvi@cpasf.cz nejpozději do data odevzdání přihlášek. Členové CPASF se mohou
soutěže zúčastnit, pokud mají v České republice pouze přechodný pobyt a prokáží, že v České
republice žijí dlouhodobě.
2. V případě, že soutěžící má dvojí občanství, musí se rozhodnout, který stát bude reprezentovat.
Soutěžící, který mění reprezentovaný stát, se smí soutěže účastnit za předpokladu roční pauzy
mezi soutěží pořádanou CPASF a soutěží, v níž reprezentoval jiný stát. Příklad: Soutěžící se
v roce 2017 účastnil soutěže pod jiným než českým občanstvím. Účast v soutěži CPASF pod
českým občanstvím je možná nejdříve v roce 2019.
3. Minimální věk soutěžícího pro účast na mistrovství je alespoň šest let v den konání soutěže.
Na vyžádání musí být předložena kopie rodného listu.
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4. Osoby mladší 18 let se soutěže mohou zúčastnit v kategoriích Děti, Junioři a Dvojice pouze
na základě písemného souhlasu rodičů/rodiče1 nebo písemného souhlasu jiného oprávněného
zákonného zástupce.
5. Soutěžní kategorie:
a. Děti: 6-9 let, smíšená kategorie
b. Junioři A: 10-14 let, smíšená kategorie
c. Junioři B: 15-17 let, smíšená kategorie
d. Ženy amatéři
e. Ženy profesionálové
f. Ženy elite
g. Muži
h. Dvojice, smíšená kategorie
i. Masters (40+), smíšená kategorie
j. Masters (50+), smíšená kategorie
k. Parapole, smíšená kategorie
Smíšené kategorie budou rozděleny podle pohlaví, pokud se do dané kategorie přihlásí alespoň
pět mužů/chlapců a pět žen/dívek. U kategorie Dvojice to samé platí i pro smíšený pár.
6. Pro kategorie Ženy amatéři a Ženy profesionálové bude mít soutěž semifinálové a finálové
kolo, která se odehrají před zraky diváků v Místě konání semifinále Mistrovství a Místě konání
finále Mistrovství. Semifinálové kolo může být zrušeno pro ty kategorie, ve kterých bude počet
soutěžících menší než 25.
7. Pro ostatní kategorie platí, že pokud počet přihlášených nepřesáhne maximální stanovený
počet definován v kapitole III. bodě 20, bude mít soutěž pouze finálové kolo, které se odehraje
před zraky diváků v Místě konání finále Mistrovství. Pokud počet přihlášených v daných
kategoriích přesáhne maximální stanovený počet, finalisté budou vybráni formou
internetového předkola. V případě stanovení internetového předkola, podmínky a termíny
internetového předkola budou zveřejněny dodatečně.
8. Soutěž pro danou kategorii může být zrušena, pokud se nepřihlásí ani jeden soutěžící.
9. Podmínkou účasti je dodržení všech termínů definovaných v kapitole XXIX.
10. Všichni soutěžící by měli být zdraví, v dobré fyzické kondici a ženy by si neměly být vědomy
toho, že jsou těhotné. Soutěžící mohou být požádáni o předložení potvrzení od lékaře o jejich
dobré zdravotní a fyzické kondici. S těmito informacemi bude nakládáno důvěrně.
11. Všichni soutěžící jsou povinni oznámit, pokud byli v minulosti diskvalifikováni z jakékoliv pole
dance (sport) soutěže.
12. Semifinálové kolo pro kategorie Ženy amatéři a Ženy profesionálové bude mít volný program.
V semifinále bude hodnocen technický výkon, provedení, choreografie a umělecký dojem.
Body budou zaznamenávány do protokolu dle přílohy Hodnocení.
13. Finálové kolo pro všechny kategorie se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel POSA World
Federation.

1

Podpis jednoho rodiče je dostačující v případě svěření nezletilého do péče tohoto jednoho
rodiče.
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14. Kompletní jmenný seznam soutěžících semifinálového kola bude zveřejněn v příslušné sekci
na webových stránkách Mistrovství www.polesport.cz po uzávěrce přihlášek.
15. Do finále postoupí ti soutěžící, kteří v jednotlivých kategoriích získají nejvíce bodů. Počet
finalistů je stanoven v kapitole III. bodě 20.
16. Vítězové předešlého ročníku kategorií Děti, Junioři, Ženy elite, Muži, Dvojice, Masters
a Parapole mají nárok na účast ve finále bez účasti v internetovém předkole, pokud se toto
bude konat. Stejné pravidlo platí pro soutěžící, kteří se umístili na 1. - 3. místech na Mistrovství
světa v pole sport 2017. Toto pravidlo se nevztahuje na soutěžící, kteří přecházejí do starší
kategorie. Jmenný seznam automaticky postupujících je v souladu s kapitolou XXVIII.
17. Soutěžící kategorií, kde probíhá postup vítězů do vyšších kategorií (Ženy amatéři, Ženy
profesionálové), nemají nárok na automatický postup do finále.
18. V případě odstoupení některého ze soutěžících přede dnem konání finálového kola závisí
na uvážení organizátora, zda uvolněné místo v soutěži nabídne dalšímu z přihlášených
vybranému na základě semifinálového hodnocení nebo internetového předkola, nebo místo
ponechá neobsazené.
19. Startovní pořadí v soutěži bude určeno losem. Pořadí jednotlivých soutěžících bude zveřejněno
v dostatečném předstihu ve shodě s termíny uvedenými v kapitole XXIX.
20. Počet finalistů v kategoriích Ženy amatéři, Ženy profesionálové:
• 15 finalistů.
21. Počet automaticky postupujících v ostatních kategoriích:
• 25 finalistů v kategoriích Děti, Junioři A, Junioři B, Ženy elite, Masters 40+ a Dvojice,
• 10 finalistů v kategoriích Muži, Masters 50+ a Parapole.
22. Počet finalistů v ostatních kategoriích v případě převýšení maximálního počtu automatický
postupujících na základě výsledků internetového předkola:
• 15 finalistů v kategoriích Děti, Junioři A, Junioři B, Ženy elite, Masters 40+ a Dvojice,
• 5 finalistů v kategoriích Muži, Masters 50+ a Parapole.
23. Soutěžící může zopakovat své vystoupení pouze v následujících případech:
a. nastane-li technický problém s hudbou,
b. nastanou-li okolnosti ohrožující zdraví a bezpečnost jako je např. nebezpečné zařízení –
špatně ukotvená tyč nebo tekutina na podlaze. Tento případ se ovšem netýká
klouzavosti tyče, protože to je každým vnímáno individuálně,
c. zásadní závada na kostýmu,
d. na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího.
Pokud se ale soutěžící rozhodne i přes technické závady (například problém s hudbou) ve svém
výkonu pokračovat, tak již nebude možné jeho vystoupení znovu opakovat.
24. Všichni soutěžící, kteří chtějí během soutěže používat rukavice proti klouzání, jsou povinni
předložit písemné potvrzení od lékaře, že trpí hyperhidrózou (nadměrným pocením rukou).
25. Vítězem se v každé kategorii stane ten soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů. Jestliže mají
dva soutěžící stejný počet bodů, zvítězí ten, který má vyšší počet bodů za techniku. Pokud dva
soutěžící obdrží stejný počet bodů za techniku, bude za vítěze vyhlášen soutěžící s nejvyšším
počtem bodů za provedení. V případě shodného součtu bodů a zároveň shodného počtu bodů
za techniku a shodného počtu bodů za provedení bude vítěz vybrán porotou.
26. Titul Mistr/Mistryně České republiky v pole sport 2018 ve všech kategoriích je udělován
s celoživotní platností, nebudou-li aplikovány sankce.
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27. Vítězové elitních kategorií (vyjma kategorie Děti) postupují na Mistrovství světa v pole sport
pořádané mezinárodní federací POSA World Federation. Podmínky postupu a počet
postupujících budou určeny POSA World Federation. Podmínkou účasti na Mistrovství světa je
platné členství soutěžícího v CPASF, a to ke dni uzávěrky přihlášek na Mistrovství České
republiky v pole sport. Toto opatření vychází z požadavků POSA World Federation. Pro více
informací o členství kontaktujte CPASF: clenstvi@cpasf.cz.

IV. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Podmínkou účasti je:
a. Zaslání vyplněné elektronické přihlášky, kterou můžete najít na našich webových
stránkách www.polesport.cz. Přihláška je závazná.
b. Uhrazení startovního poplatku na účet CPASF 2300224099/2010. Startovní poplatek je
nevratný. Soutěžící kategorie Dvojice platí jen jeden poplatek. Od uhrazení startovního
poplatku jsou osvobozeni soutěžící kategorie Parapole. Účastnický poplatek pro členy
CPASF je 500 Kč, pro ostatní soutěžící 800 Kč. V případě dvojic platí zvýhodněná cena
500 Kč pouze v případě, že obě/oba soutěžící jsou členy CPASF. Pro více informací o
členství kontaktujte CPASF: clenstvi@cpasf.cz.
c. Odevzdání hudby včetně jména interpreta, názvu a délky skladby ve stanoveném
termínu uvedeném v kapitole XXIX ve formátu MP3. V případě zaslání jiného než MP3
formátu nebo neuvedení příslušných údajů či chybné uvedení údajů nebude hudba
přijata a soutěžící se vystavuje diskvalifikaci.
d. Odevzdání vyplněného protokolu povinných prvků ve stanoveném termínu uvedeném
v kapitole XXIX.
2. Semifinálovou hudbu lze rezervovat a zaslat výhradně přes rezervační formulář, jiné způsoby
sdělení rezervace a zaslání hudby nebudou akceptovány:
a. Odkaz pro rezervaci semifinálové hudby (platí pro kategorie Ženy amatéři a Ženy
profesionálové): https://goo.gl/forms/A4gs49krCqikFajC2
b. Odkaz pro zaslání semifinálové hudby (Ženy amatéři a Ženy profesionálové):
https://goo.gl/fZQLd9
3. Finálovou hudbu pro všechny kategorie je možné rezervovat předem, rezervovanou hudbu
pro finále lze zaslat až po semifinálovém kole, případně po internetovém předkole. Finálovou
hudbu lze rezervovat a zaslat výhradně přes rezervační formulář, jiné způsoby sdělení
rezervace a zaslání hudby nebudou akceptovány:
a. Odkaz pro rezervaci finálové hudby: https://goo.gl/forms/iMYwZJKEjFHqMqx42
b. Odkaz pro zaslání finálové hudby: https://goo.gl/nJyisc
4. Platná rezervace je potvrzena Organizátorem. Rezervaci, která nebude potvrzena, nelze
považovat za platnou.
5. Kompletně vyplněný protokol (celé jméno soutěžícího, kategorie, názvy a označení povinných
prvků a jejich bodové hodnocení) lze zaslat výhradně přes rezervační formulář, jiné způsoby
zaslání protokolu nebudou akceptovány:
a. Odkaz pro zaslání protokolu povinných prvků: https://goo.gl/E97V9A
6. Přihláška nebude přijata, pokud nebudou splněny všechny výše zmíněné požadavky
ve stanovených termínech v kappitole XXIX.
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V. FORMA SOUTĚŽE – DĚTI
1. Kategorie Děti je určena pro soutěžící ve věku od 6 do 9 let. Rozhodující pro posouzení
příslušnosti do dané kategorie je dosažený věk během soutěžního roku, tzn. dosáhne-li
účastník kdykoliv během roku konání soutěže věku určeného pro danou kategorii, spadá právě
do této kategorie.
2. Internetové předkolo proběhne v případě, bude-li počet přihlášených převyšovat 25 účastníků
v dané kategorii. V opačném případě všichni přihlášení soutěžící automaticky postupují
do finále.
3. V případě internetového předkola do finálového kola porota vybere maximálně 15 soutěžících
na základě hodnocení.
4. Délka vystoupení pro finále i případné internetové předkolo musí být v rozmezí 3min 20s –
3min 30s.
5. Soutěž dětí bude probíhat jen v jedné kategorii. Rozdělení na dívčí a chlapeckou kategorii
proběhne v případě, bude-li počet přihlášených dívek a chlapců převyšovat 5 účastníků.
6. Finálové kolo a případné internetové předkolo se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel
POSA World Federation.
7. Soutěžící mohou vybírat prvky z Code of points POSA World Federation v rozmezí bodové
hodnoty 0,1 – 0,6.

VI. FORMA SOUTĚŽE – JUNIOŘI
1. Kategorie Junioři je určena pro dívky a chlapce a je rozdělena na dvě skupiny A a B dle věku
soutěžícího. Kategorie Junioři A je určena pro soutěžící ve věku od 10 do 14 let, kategorie
Junioři B je určena pro soutěžící ve věku od 15 do 17 let. Rozhodující pro posouzení příslušnosti
do dané kategorie je dosažený věk během soutěžního roku, tzn. dosáhne-li účastník kdykoliv
během roku konání soutěže věku určeného pro danou kategorii, spadá právě do této
kategorie.
2. Internetové předkolo proběhne v případě, bude-li počet přihlášených převyšovat 25 účastníků
v každé kategorii (A, B). V opačném případě všichni přihlášení soutěžící automaticky postupují
do finále.
3. V případě internetového předkola do finálového kola porota vybere maximálně 15 soutěžících
do každé kategorie (A, B) na základě hodnocení.
4. Délka vystoupení pro finále a případné internetové předkolo musí být v rozmezí 3min 20s –
3min 30s.
5. Soutěže kategorií Junioři A a Junioři B budou probíhat ve smíšených kategoriích. Rozdělení
na dívčí a chlapeckou kategorii proběhne v případě, bude-li počet přihlášených dívek a chlapců
převyšovat 5 účastníků v dané kategorii.
6. Vítězové kategorie Junioři A a Junioři B postupují na Mistrovství světa v pole sport pořádané
mezinárodní federací POSA World Federation. Podmínky postupu a počet postupujících budou
určeny POSA World Federation.
7. Finálové kolo a případné internetové předkolo se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel
POSA World Federation.
8. Soutěžící v kategorii Junioři A mohou vybírat prvky z Code of points v rozmezí bodové hodnoty
0,1 – 0,7 s možností zařadit 1 prvek s hodnotou vyšší než 0,7. Soutěžící v kategorii Junioři B
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mohou vybírat prvky z Code of poinst v rozmezí bodové hodnoty 0,2 – 0,9 s možností zařadit
1 prvek s hodnotou vyšší než 0,9.

VII. FORMA SOUTĚŽE – KATEGORIE ŽENY AMATÉŘI
1. Kategorie je určena pro ženy ve věku od 18 do 39 let, které mají základní zkušenosti, a které
ovládají prvky s nižším technickým hodnocením.
2. Do kategorie Ženy amatéři se nesmí přihlásit soutěžící, která:
a. soutěžila v kategorii Ženy profesionálové nebo Ženy elite v některém z minulých
ročníků Mistrovství, a/nebo
b. se v některém z minulých ročníků Mistrovství umístila na prvních třech (3) místech
v kategorii Ženy amatéři, a/nebo
c. se v některém z minulých ročníků Mistrovství umístila na prvních třech (3) místech
v kategorii Děti a/nebo Junioři, a/nebo
d. vyučuje nebo v minulosti vyučovala pole dance / pole sport, a/anebo
e. se zúčastnila jakékoliv mezinárodní soutěže ve světě (pokročilejší kategorie v případě
rozdělení na kategorie, např. kategorie Ženy profesionálové/elite včetně kategorie Děti
a/nebo Junioři).
3. Do kategorie Ženy amatéři se smí přihlásit soutěžící, která soutěžila v kategorii Děti a/nebo
Junioři v některém z minulých ročníků Mistrovství, ale neumístila se na prvních třech (3)
místech.
4. Semifinálové kolo proběhne v případě, bude-li počet přihlášených převyšovat 25 účastnic
v dané kategorii. Do finálového kola porota vybere maximálně 15 soutěžících na základě
semifinálového hodnocení.
5. Délka vystoupení pro semifinále musí být v rozmezí 1m 55s – 2m 05s.
6. Délka vystoupení pro finále musí být v rozmezí 3min 20s – 3min 30s.
7. Hodnocení semifinále kategorie Ženy amatéři bude probíhat podle pravidel CPASF a bude mít
volný program.
8. Finálové kolo se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel POSA World Federation.
9. Pro finálové kolo soutěžící mohou vybírat prvky z Code of points v rozmezí bodové hodnoty 0,1
– 0,5 s možností zařadit 1 prvek s hodnotou vyšší než 0,5.

VIII. FORMA SOUTĚŽE – KATEGORIE ŽENY PROFESIONÁLOVÉ
1.

Kategorie je určena pro ženy ve věku od 18 do 39 let, které mají pokročilé zkušenosti, a které
ovládají prvky s vyšším technickým hodnocením:
a. soutěžící, která vyučuje nebo v minulosti vyučovala pole dance / pole sport, a/nebo
b. soutěžící, která soutěžila v kategorii Ženy profesionálové v některém z minulých
ročníků Mistrovství, a/nebo
c. soutěžící, která se v některém z minulých ročníků Mistrovství umístila na prvních třech
(3) místech v kategorii Ženy amatéři, a/nebo
d. soutěžící, která se v některém z minulých ročníků Mistrovství umístila na prvních třech
(3) místech v kategorii Děti a/nebo Junioři.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Do kategorie Ženy profesionálové se nesmí přihlásit soutěžící, která:
a. soutěžila v kategorii Ženy elite v některém z minulých ročníků Mistrovství, a/nebo
b. se v některém z minulých ročníků Mistrovství umístila na prvních třech (3) místech
v kategorii Ženy profesionálové, a/nebo
c. se zúčastnila jakékoliv mezinárodní soutěže ve světě (pokročilejší kategorie v případě
rozdělení na kategorie, např. kategorie Ženy profesionálové/elite včetně kategorie Děti
a/nebo Junioři).
Semifinálové kolo proběhne v případě, bude-li počet přihlášených převyšovat 25 účastnic
v dané kategorii. Do finálového kola porota vybere maximálně 15 soutěžících na základě
semifinálového hodnocení.
Délka vystoupení pro semifinále musí být v rozmezí 1m 55s – 2m 05s.
Délka vystoupení pro finále musí být v rozmezí 3min 20s – 3min 30s.
Hodnocení semifinále kategorie Ženy profesionálové bude probíhat podle pravidel CPASF
a bude mít volný program.
Finálové kolo se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel POSA World Federation.
Pro finálové kolo soutěžící mohou vybírat prvky z Code of points v rozmezí bodové hodnoty 0,3
– 0,8 s možností zařadit 1 prvek s hodnotou vyšší než 0,8.

IX. FORMA SOUTĚŽE – ŽENY ELITE
1. Kategorie je určena pro ženy ve věku od 18 do 39 let, které mají velmi pokročilé zkušenosti, a
které ovládají prvky s nejvyšším technickým hodnocením:
a. kurzistka pokročilých kurzů , a/nebo
b. soutěžící, která vyučuje nebo v minulosti vyučovala pole dance / pole sport, a/nebo
c. soutěžící, která soutěžila v kategorii Ženy elite v některém z minulých ročníků
Mistrovství, a/nebo
d. soutěžící, která se v některém z minulých ročníků Mistrovství umístila na prvních třech
(3) místech v kategorii Ženy profesionálové a/nebo
e. soutěžící, která se zúčastnila jakékoliv mezinárodní soutěže ve světě (pokročilejší
kategorie v případě rozdělení na kategorie, např. kategorie Ženy profesionálové/elite
včetně kategorie Děti a/nebo Junioři) a/nebo
f. národní reprezentantky.
2. Internetové předkolo proběhne v případě, bude-li počet přihlášených převyšovat 25 účastníků
v dané kategorii. V opačném případě všechny přihlášené soutěžící automaticky postupují
do finále.
3. V případě internetového předkola do finálového kola porota vybere maximálně 15 soutěžících
na základě hodnocení.
4. Délka vystoupení pro finále a případné internetové předkolo musí být v rozmezí 3min 50s –
4min.
5. Vítězky kategorie Ženy elite postupují na Mistrovství světa v pole sport pořádané mezinárodní
federaci POSA World Federation. Podmínky postupu a počet postupujících budou určené POSA
World Federation.
6. Finálové kolo a případné internetové předkolo se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel
POSA World Federation.
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7. Soutěžící mohou vybírat prvky z Code of points v rozmezí bodové hodnoty 0,3 – 1,0.

X. FORMA SOUTĚŽE – MUŽI
1. Kategorie je určena pro muže ve věku od 18 do 39 let bez ohledu na jejich zkušenosti a
úspěchy v oblasti pole sport (dance).
2. Internetové předkolo proběhne v případě, bude-li počet přihlášených převyšovat 10 účastníků
v dané kategorii. V opačném případě všichni přihlášení soutěžící automaticky postupují
do finále.
3. V případě internetového předkola do finálového kola porota vybere maximálně 5 soutěžících
na základě hodnocení.
4. Délka vystoupení pro finále a případné internetové předkolo musí být v rozmezí 3min 50s –
4min.
5. Soutěž kategorie Muži se nedělí podle obtížností prvků.
6. Vítězové kategorie Muži postupují na Mistrovství světa v pole sport pořádané mezinárodní
federací POSA World Federation. Podmínky postupu a počet postupujících budou určeny POSA
World Federation.
7. Finálové kolo a případné internetové předkolo se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel
POSA World Federation.
8. Soutěžící mohou vybírat prvky z Code of points v rozmezí bodové hodnoty 0,3 – 1,0.

XI. FORMA SOUTĚŽE – DVOJICE
1. Kategorie je určena pro muže a ženy, bez ohledu na jejich zkušenosti a úspěchy v oblasti pole
sport (dance).
2. Internetové předkolo proběhne v případě, bude-li počet přihlášených převyšovat 25 účastníků
v dané kategorii. V opačném případě všichni přihlášení soutěžící automaticky postupují
do finále.
3. V případě internetového předkola do finálového kola porota vybere maximálně 15 soutěžících
na základě hodnocení.
4. Délka vystoupení pro finále a případné internetové předkolo musí být v rozmezí 3min 50s –
4min.
5. Soutěž kategorie Dvojice se nedělí podle obtížností prvků.
6. Soutěž kategorie Dvojice bude probíhat jen v jedné kategorii. Rozdělení
na ženskou/mužskou/smíšenou kategorii proběhne v případě, bude-li počet přihlášených párů
převyšovat 5 účastníků v každé kategorii.
7. Vítězové kategorie Dvojice postupují na Mistrovství světa v pole sport pořádané mezinárodní
federací POSA World Federation. Podmínky postupu a počet postupujících budou určeny POSA
World Federation.
8. Finálové kolo a případné internetové předkolo se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel
POSA World Federation.
9. Soutěžící mohou vybírat prvky z Code of points v rozmezí bodové hodnoty 0,3 – 1,0.
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XII. FORMA SOUTĚŽE – MASTERS
1. Kategorie Masters je určena pro ženy a muže, bez ohledu na jejich zkušenosti a úspěchy v
oblasti pole sport (dance) a je rozdělena na dvě skupiny 40+ a 50+ dle věku soutěžícího.
Kategorie Masters 40+ je určena pro soutěžící ve věku od 40 do 49 let, kategorie Masters 50+
je určena pro soutěžící ve věku od 50 let bez omezení horní věkové hranice. Rozhodující pro
posouzení příslušnosti do dané kategorie je dosažený věk během soutěžního roku, tzn.
dosáhne-li účastník kdykoliv během roku konání soutěže věku určeného pro danou kategorii,
spadá právě do této kategorie.
2. Internetové předkolo proběhne v případě, bude-li počet přihlášených v kategorii Masters 40+
převyšovat 25 účastníků a v kategorii Masters 50+ 10 účastníků. V opačném případě všichni
přihlášení soutěžící automatický postupují do finále.
3. V případě internetového předkola do finálového kola porota vybere maximálně 15 soutěžících
v kategorie Masters 40+ a 5 soutěžících v kategorie Masters 50+ na základě hodnocení.
4. Délka vystoupení pro finále a případné internetové předkolo musí být v rozmezí 3min 50s –
4min 00s.
5. Soutěž Masters 40+ a Masters 50+ bude probíhat jen v jedné kategorii. Rozdělení
na ženskou/mužskou kategorii proběhne v případě, bude-li počet přihlášených žen a mužů
převyšovat 5 účastníků v dané kategorii.
6. Vítězové kategorie Masters 40+ a Masters 50+ postupují na Mistrovství světa v pole sport
pořádané mezinárodní federací POSA World Federation. Podmínky postupu a počet
postupujících budou určeny POSA World Federation.
7. Finálové kolo a případné internetové předkolo se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel
POSA World Federation.
8. Soutěžící z kategorie Masters 40+ mohou vybírat prvky z Code of points v rozmezí bodové
hodnoty 0,2 – 0,7. Soutěžící z kategorie Masters 50+ mohou vybírat prvky z Code of points
v rozmezí bodové hodnoty 0,2 – 1,0. V kategorii Masters 50+ je zavedena tolerance 20 stupňů
pro prvky kategorie A a B (například v případě pozice nohou v provazech nebo pozice těla atp.).

XIII. FORMA SOUTĚŽE – PARAPOLE
1. Kategorie Parapole je určena pro soutěžící s tělesným postižením.
2. Internetové předkolo proběhne v případě, bude-li počet přihlášených převyšovat 10 účastníků.
V opačném případě všichni přihlášení soutěžící automaticky postupují do finále.
3. V případě internetového předkola do finálového kola porota vybere maximálně 5 soutěžících
na základě hodnocení.
4. Délka vystoupení pro finále a případné internetové předkolo musí být v rozmezí 3min 20s –
3min 30s.
5. Soutěž kategorie Parapole se nedělí podle obtížností prvků a neobsahuje povinné prvky.
6. Soutěž kategorie Parapole bude probíhat jen v jedné kategorii. Rozdělení na ženskou
a mužskou kategorii proběhne v případě, bude-li počet přihlášených žena mužů převyšovat
5 účastníků v dané kategorii.
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7. Vítězové kategorie Parapole postupují na Mistrovství světa v pole sport pořádané mezinárodní
federací POSA World Federation. Podmínky postupu a počet postupujících budou určeny POSA
World Federation.
8. Finálové kolo a případné internetové předkolo se řídí aktuální verzí mezinárodních pravidel
POSA World Federation.

XIV. REGISTRACE
1. Všichni soutěžící se musí dostavit a zaregistrovat v Organizátorem vymezeném čase, výjimka
může být akceptována na základě předem uděleného písemného svolení Organizátora.
2. Všichni soutěžící musí mít po celou dobu soutěže platné zdravotní pojištění.
3. Všichni soutěžící musí donést na registraci platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní pas).
4. Všichni soutěžící musí podepsat následující potvrzení, a to při registraci na soutěž:
a. Soutěžící si řádně přečetl pravidla a jeho přílohy, rozumí jim a souhlasí s nimi.
b. Soutěžící se zavazuje, že se bude chovat způsobem odpovídajícím chování
mezinárodních sportovců.
c. Soutěžící souhlasí s tím, že může být fotografován, natáčen nebo požádán o rozhovor
ze strany médií.
d. Soutěžící se vzdává jakýchkoliv práv na fotografie a video záznamy pořízené během
soutěže a souhlasí s tím, že tyto fotografie a video záznamy mohou být použity
na propagaci pole dance a pole sport v ČR i zahraničí. Za fotografie a/nebo video
pořízené během soutěže neobdrží soutěžící žádnou odměnu.
e. Soutěžící se účastní soutěže na své vlastní nebezpečí. Organizátor není zodpovědný
za jakákoliv zranění a/nebo nehody, které mohou během soutěže nastat.
f. Soutěžící bude respektovat a řídit se Organizátorem stanovenými zkouškami a časy
vystoupení.
g. Pokud soutěžící naruší průběh soutěže, může být penalizován a/nebo diskvalifikován
v souladu s kapitolou XXV. anebo XXVI.
5. Nesplnění výše uvedeného může vést k diskvalifikaci soutěžícího.

XV. HUDBA
1. Hudbu si soutěžící vybírají sami, může se jednat i o mix různé hudby a interpretů.
2. Text/slova jsou povolena.
3. Je přísně zakázáno použití nevhodné či vulgární hudby s morálně neetickým kontextem, text
hudby nesmí obsahovat vulgární a obscénní výrazy, rasové a sexuální obtěžování, podněcování
k rasové a národnostní nenávisti, odkazy na teroristické činy, propagace drog a nezdravého
životního stylu atd.
4. Soutěžící smí použít stejnou hudbu pro semifinále i finále, avšak soutěžící musí mít na paměti
stanovené délky vystoupení pro semifinále a finále.
5. Hudba pro semifinálové a finálové kolo musí být odevzdána ve stanoveném termínu ve
formátu MP3. Při odevzdání je nutno uvést plný a správný název interpreta a skladby. Při
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6.
7.
8.
9.

nedodržení pokynů může dojít k diskvalifikaci soutěžícího. Termíny pro zaslání hudby jsou
uvedeny v kapitole XXIX. V případě změn budou soutěžící informováni prostřednictvím emailové zprávy.
Pokud se vybraná skladba bude shodovat s již evidovanou hudbou jiného účastníka, soutěžící je
povinen vybrat jinou skladbu.
První tón skladby udává začátek vystoupení.
Poslední tón skladby udává konec vystoupení. Nesmí být přesažen stanovený čas pro vybranou
kategorii v daném soutěžním kole.
Nedodržení stanovené délky hudby (kratší nebo delší skladba) pro vybranou kategorii bude
penalizováno srážkou bodů.

XVI. KOSTÝM
Kostým musí být sportovního charakteru a musí odpovídat kostýmům vhodným na sportovní
soutěže, musí působit vkusně a upraveně.
Za nevhodný kostým, který porušuje podmínky popsané níže, dojde ke srážce bodů hlavním
rozhodčím (3 body). Nesmí dojít k úmyslnému či neúmyslnému obnažování. Pokud k němu dojde,
může dojít k diskvalifikaci soutěžícího.
Kostým u žen:
1. Pro ženy/dívky je povolen dvoudílný kostým nebo kostým jednodílný s průstřihy. Flitry jsou
povoleny.
2. Kostým musí zcela zakrývat prsa a zbytečně neodhalovat dekolt. Výstřih nesmí být níže
než v polovině hrudní kosti.
3. Výřez dresu v horní části nohou nesmí jít výše než do pasu a vnější okraj musí překrýt kyčelní
kost. Dres musí kompletně zakrýt rozkrok.
4. Pro ženy/dívky je povolen dvoudílný kostým nebo kostým jednodílný s průstřihy na obou
stranách, které mohou vést až ke kyčlím, ale neodhalovat je.
5. Pokud soutěžící zvolí dvoudílný kostým, musí spodní část kompletně zakrýt hýždě.
Kostým u mužů:
1. Pro muže je povolen jednodílný kostým s průstřihy na obou stranách nebo šortky a upnutý
horní díl (tílko) nebo dres s adekvátní podporou (například taneční pás).
2. Kostým může mít průřez vpředu nebo na zádech.
3. Průramky mohou být vykrojené pod lopatkami.
4. Flitry jsou povolené.
5. Legíny s tříčtvrteční (¾) délkou jsou povolené.
Správný vzhled kostýmu a soutěžícího:
1. Vlasy musí být pevně vyčesány k hlavě, culík nebo cop je povolený, ale jeho délka
nesmí přesáhnout ramena.
2. Soutěžící nesmí použít žádný typ obuvi, soutěží se pouze na boso.
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3. Make-up pro muže a ženy může být použit, avšak je nutno dbát na střídmost:
obličej musí být viditelný, make-up nesmí překrýt celý obličej, smí být použit
na oblast očí a horní část tváří.
4. Volné a přidané části kostýmu nejsou povoleny.
5. Šperky nejsou povoleny.
6. Během vystoupení nesmí být vidět roztržený kostým a/nebo spodní prádlo.
7. Označení reprezentované země emblémem (platné pouze pro mezinárodní soutěže)
8. Materiál kostýmu nesmí být v intimních oblastech (hrudník, rozkrok, hýždě)
transparentní povahy.
9. Kostým zobrazující válku, násilí nebo téma víry je zakázaný.
10. Body painting není povolený.
11. Oblečení a doplňky určené pro speciální zpevnění těla, rukou a nohou nejsou
povoleny, pokud tak neurčí lékař z důvodu bezpečnosti soutěžícího. K tejpování
mohou být použity pouze lékařské pásky v tělové barvě.
6. Drobné sportovní rekvizity, které chce soutěžící využít při svém vystoupení, nejsou povoleny.
Kostýmy by neměly obsahovat:
a. Spodní prádlo.
b. Plavky nebo bikiny.
c. Transparentní oděv, který nezakrývá oblast prsou, hýždí a pánve.
d. Kůže, latex, PVC nebo guma.
e. Jakékoliv šperky a piercing.
f. Cokoliv, co narušuje vystoupení nebo může být považováno za nebezpečné, nebo
zdraví škodlivé.
g. Body paint (kresba na těle) nebo olej na kterékoliv části těla vč. obličeje. Make-up a
ozdoby mohou být použity. Líčení nesmí zakrýt celý obličej, který musí zůstat viditelný.
Líčení se omezuje zejména na oblast očí a horní část tváří.
h. Rekvizity, které nejsou připevněné ke kostýmu (např. klobouk), výjimku tvoří pásky na
zápěstí.
7. Je striktně zakázáno vystupovat v něčem jiném než ve sportovním oblečení a dopouštět se
jakéhokoliv úmyslného odhalení. Nedodržení těchto pravidel může vést k diskvalifikaci.
8. Kostým nesmí obsahovat žádná loga. Použití jakýchkoliv log sponzorů během vystoupení je
zakázáno.

XVII. GRIPY
1. Jsou povoleny jakékoliv přípravky pro zlepšení přilnavosti (gripy) kromě vypsaných níže. Není
povoleno přípravky potírat (gripovat) tyče. Přípravky lze použít pouze na tělo..
a. Stickum Grip.
b. Rosin Grip.
c. Dance Pitch.
d. Gorilla Grip.
e. Jakýkoliv ve formě spreje.
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Výše uvedené přípravky mohou ovlivnit vystoupení dalších soutěžících nebo způsobit alergii.
V případě použití takových přípravků hrozí nepřipuštění k vystoupení nebo diskvalifikace.
2. Soutěžící si mohou vyčistit tyče sami nebo pověřit vyčištěním tyče vybranou osobu, jestli to
preferují. K čištění musí používat čisticí prostředky poskytnuté Organizátorem.
3. Rukavice proti klouzání mohou být použity jen po předložení písemného potvrzení od lékaře
(viz kapitola III. bod 17).

XVIII. ÚČES A MAKE-UP
1. Vlasy musí být pevně vyčesané k hlavě, aby nezakrývaly obličej a krk. Culík nebo cop je
povolený, ale jeho délka nesmí přesahovat ramena. Porotci by měli mít možnost jasně vidět
obličejové rysy a postavení krku. Soutěžící by si neměl během vystoupení odhrnovat vlasy
z obličeje a/nebo krku.
2. Make-up v kategoriích Děti a Junioři slouží pouze ke zvýraznění přirozených rysů a je tedy
používán decentně. Výjimkou je situace, kdy je vystoupení speciálně tematicky laděno.
3. Make-up u dospělých soutěžících může být přizpůsoben jejich vystoupení. Patří sem například
umělé řasy, ozdoby a kamínky. Nicméně je zakázáno mít jakoukoliv formu masky nebo body
paintu. Líčení by nemělo zakrývat celý obličej, omezuje se pouze na oblast očí a horní části
tváří.
Při nedodržení těchto pravidel může dojít ke srážkám bodů.

XIX. TYČE A TANEČNÍ PODIUM
1. Každý soutěžící (včetně dvojic) musí v průběhu svého soutěžního vystoupení využít obě tyče –
statickou i spinovou (rotační).
2. Tyče, na kterých se bude soutěžit, mají průměr 45 mm a výšku 4 m, materiál tyči: mosaz,
výrobce: Gympole.
3. Vzdálenost tyčí od sebe je 3 metry, vzdálenost od tyčí do stran je 2,5 metry.
4. Statická tyč je z pohledu publika nalevo, spinová z pohledu publika napravo.
5. Rozměr systému, určeného pro upevnění tyči: 5,9m x 8,9m.

XX. FOTOGRAFIE A VIDEO
1. Všichni soutěžící svou účastí v soutěži potvrzují, že se vzdávají jakýchkoliv práv na fotografie
a videa pořízené během soutěže a souhlasí s tím, že tyto fotografie a videa mohou být použity
jako vzdělávací materiály a/nebo na propagační a reklamní účely.
2. Všichni soutěžící souhlasí s tím, že mohou být fotografováni, natáčeni nebo požádáni
o rozhovor ze strany médií.
3. Všichni soutěžící souhlasí s tím, že mohou být filmováni/fotografováni během jakékoliv
události, které se zúčastní před, během nebo po soutěži, pokud daná událost souvisí se soutěží
– např. workshopy, rozhovory, představení atd.
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4. Je zakázáno jakékoliv filmování a/nebo pořizování fotografií ostatních osob v šatnách a hledišti
(vystoupení soutěžících), výjimka může být udělena pouze na základě speciálního povolení od
Organizátora.
5. Všechny fotografie a záběry soutěžících, jakož i jakékoliv záznamy z konání akce, zůstávají
ve vlastnictví Organizátora.
6. Soutěžící nemají právo na náhradu za fotografie a jiné záznamy pořízené před, během
a po soutěži.

XXI. VÝSLEDKY
1. Veškeré výsledky jsou shromažďovány prostřednictvím počítače.
2. Výsledky budou spočteny a vyhlášeny po vystoupení posledního soutěžícího v daném bloku.
3. Všechny výsledky budou zveřejněny v příslušné sekci na webu Mistrovství www.polesport.cz, a
to během 24 hodin po skončení soutěže.

XXII. CENY
1. Ve všech kategoriích se soutěží o titul Mistra/Mistryně/Mistrů České republiky v pole sport
2018.
2. Na základě výsledků finálového kola proběhne vyhlášení následujících cen:
a. Cena za celkové umístění na 1. - 3. místě
b. Cena za nejlepší technický výkon
c. Cena za nejlepší provedení
d. Cena za nejlepší umělecký dojem
e. Cena diváků (bude vyhlášena na konci soutěžního dne po vystoupení posledního
soutěžícího, celkem jen jeden vítěz)
f. V závislosti na uvážení sponzora může být udělena také Cena sponzora.
3. Vítěz z každé kategorie (1. místo) obdrží zlatou medaili.
4. Soutěžící na druhém/resp. třetím místě obdrží stříbrnou/resp. bronzovou medaili.
5. Všichni ostatní soutěžící obdrží certifikát o účasti na Mistrovství.
6. Peněžní a jiné dary mohou být uděleny pouze na základě propagace nebo sponzoringu.
Konkrétní informace o případných darech budou oznámeny Organizátorem před zahájením
soutěže.

XXIII. PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH
1. Soutěžící jsou povinni dodržovat a respektovat tento soutěžní řad včetně jeho příloh.
2. Všichni soutěžící se musí chovat takovým způsobem, který odpovídá chování mezinárodních
sportovců.
3. Soutěžící mladší 18 let jsou povinni přijít se schváleným doprovodem (rodič/zákonný
zástupce/trenér na základě plné moci), který má podpisovou pravomoc.
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4. V případě zrušení účasti 14 dnů a méně před termínem konání semifinálového nebo finálového
kola Mistrovství je soutěžící povinen zaslat potvrzení o zdravotní indispozici. Zrušení účasti
z jiného důvodu v tomto termínu vede k diskvalifikaci soutěžícího a neumožnění účasti
v příštím ročníku soutěže.
5. Soutěžící jsou povinni mít u sebe v době konání soutěže platný doklad o zdravotním pojištění
a platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
6. Každý soutěžící musí ve své kategorii soutěžit pouze se soutěžícími stejného pohlaví, výjimkou
jsou kategorie Děti, Junioři, Dvojice, Masters a Parapole.
7. Na své vystoupení je každý soutěžící povinen čekat u pódia, kam se musí dostavit dvě
vystoupení před jeho plánovaným vystoupením.
8. Soutěžící může vstoupit na pódium teprve v okamžiku, kdy je k tomu vyzván.
9. Každý soutěžící se účastní soutěže na vlastní nebezpečí a rozumí tomu, že Organizátor není
zodpovědný za jakákoliv zranění a/nebo nehody, které mohou během soutěže nastat.
10. Účastník soutěže je plně odpovědný za svou zdravotní způsobilost a kompetenci k účasti
v soutěži. Účastník je povinen vyvarovat se provádění takových prvků, které mohou ohrozit
jeho zdraví.
11. Každý soutěžící bude přítomen vyhlášení výsledků, výjimkou je zdravotní indispozice potvrzená
přítomnými lékaři.
12. Soutěžící jsou povinni dodržovat termíny pro soutěžící.
13. Soutěžící nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
14. Soutěžící jsou nejpozději v den konání soutěže povinni podepsat potvrzení o souhlasu
s pravidly soutěže.
15. Soutěžící mají právo na požádání obdržet všechny potřebné informace, vysvětlení
k bodovacímu systému a formě soutěže.
16. Soutěžící odesláním přihlášky souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich zveřejněním
v rámci soutěže (na webu www.polesport.cz, v rámci medailonku soutěžící přímo na soutěži
atp.)

XXIV. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
1. Organizátor si vyhrazuje právo na:
a. Změnu tohoto soutěžního řádu či jeho příloh. Jakákoliv změna bude oznámena
bez zbytečného prodlení po jejím přijetí na webových stránkách Mistrovství
www.polesport.cz.
b. Hlavní rozhodčí rozhoduje zda daný soutěžící, který je v rozporu s pravidly a předpisy,
bude penalizován nebo diskvalifikován.
c. Hlavní rozhodčí rozhoduje, zda daný porotce, který je v rozporu s pravidly a předpisy
pro hodnocení soutěžících, bude diskvalifikován.
d. Rozhodnout o záležitostech, které nastanou před nebo během Mistrovství, a které
nejsou upraveny pravidly a podmínkami.
e. Organizátor zajišťuje zdravotní pomoc pro případ úrazu. Zdravotník rozhoduje o tom,
zda zraněný sportovec může pokračovat nebo se účastnit soutěže.
f. Zdraví a bezpečnost soutěžících je pro Organizátora prioritou. Organizátor však není
odpovědný za případnou újmu na zdraví soutěžících.
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g. Organizátor nenese zodpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí soutěžících.
2. Organizátor je povinen:
a. Zajistit soutěžní taneční tyče: statickou a spinovou.
b. Hlásit včas všechny změny týkající se soutěže na webových stránkách.
c. Poskytnout prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících.
d. Zajistit prostory pro vystoupení, které jsou vhodné pro uskutečnění soutěže (podlaha,
osvětlení, výška stropu, ozvučení apod.).
e. Zkontrolovat instalaci taneční konstrukce a po instalaci tuto taneční konstrukci
otestovat.
f. Poskytnout účastníkům možnost vyzkoušet si taneční konstrukci nejpozději v den
konání soutěže.
g. Zajistit očištění tanečních tyčí před každým vystoupením.
h. Zveřejnit seznam porotců.
i. Poskytnout všechny potřebné informace porotcům.
j. Poskytnout první pomoc v případě incidentu nebo nehody.

XXV. SANKCE
Hlavní rozhodčí může během soutěže udělit soutěžícímu trestné body za následující přestupky:
1. Porušení pravidel a podmínek. Sankce závisí na míře porušení.
2. Uvedení nepravdivých nebo nepřesných informací v přihlášce. Sankce závisí na míře porušení.
3. Nesportovní anebo antisociální chování k ostatním soutěžícím či k porotě.
4. Zakázané prvky (uvedené v POSA Code of Points).
5. Druhý a každý další zařazený akrobatický prvek.
6. Nedodržení minimálního nebo překročení maximálního času stanoveného pro vystoupení.
7. Špatná délka hudby.
8. Přerušení nebo předčasné ukončení vystoupení.
9. Dotýkaní se systému upevnění tyčí během vystoupení.
10. Přímá komunikace s publikem z pódia (gesta, mluvení, apod.).
11. Nevhodná choreografie, téma, kostým, účes a make-up v souladu s kapitolou XVI. a XVIII.
Sankce závisí na míře porušení.
12. Nevhodné šperky a rekvizity v souladu s kapitolou XVI.
13. Pozdní příchod na registraci a zkoušky bez předchozího ujednání s Organizátorem.
14. Pozdní příchod do zákulisí před vystoupením.
15. Pozdní nástup na scénu do 20s od vyzvání.
16. Pozdní odstoupení ze soutěže, nenastoupení k vystoupení do 60s od vyzvání.
17. Nástup v jiném než soutěžním kostýmu na vyhlášení výsledků soutěže.
18. Nedodržení antidopingových pravidel stanovených POSA World Federation.
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XXVI. DISKVALIFIKACE
Soutěžící může být automaticky diskvalifikován během nebo po skončení soutěže. Organizátor
a/nebo hlavní rozhodčí si dále vyhrazuje právo na odebrání titulu soutěžícímu za následující
přestupky:
1. Porušení pravidel a podmínek. Diskvalifikace závisí na míře porušení.
2. Uvedení nepravdivých nebo nepřesných informací v přihlášce. Diskvalifikace závisí na míře
porušení.
3. Nesportovní chování nebo znevážení soutěže.
4. Ohrožování vlastního života nebo života a zdraví soutěžících, organizátorů, poroty a publika.
5. Nepřijití na jeviště.
6. Použití zakázaných gripů.
7. Nevhodná choreografie, kostým, účes a make-up v souladu s kapitolou XVI. a XVIII.
Diskvalifikace závisí na míře porušení.
8. Úmyslné obnažování se.
9. Úmyslné dotýkaní se systému upevnění tyčí během vystoupení jako součást vystoupení.
10. Žádný doprovod sportovce nesmí být přítomen na jevišti. Výjimkou je kategorie Parapole.
11. Přímé kontaktování poroty a diskutování výsledků soutěže, přímé nebo nepřímé ovlivňování
rozhodnutí poroty před nebo po skončení soutěže.
12. Znevážení jména Organizátora.
13. Negativní vyjadřování se o pole dance a pole sport před kýmkoliv z publika nebo před médii.
14. Negativní vyjadřování se o porotě, Organizátorovi, ostatních sportovcích, sponzorech,
výsledcích.
15. Používání vulgárního jazyka.
16. Zrušení účastí v semifinálovém nebo finálovém kole soutěže 14 dnů a méně před termínem
konání z jiného než zdravotního důvodu podloženého potvrzením od lékaře.

XXVII. POROTA
1. Porota se skládá z certifikovaných profesionálů v tanečním, uměleckém a sportovním oboru.
2. Porota se skládá z porotců, z nichž jeden bude současně působit jako hlavního rozhodčí.
Celkový počet porotců a konkrétní obsazení poroty určí Organizátor.
3. Minimální obsazení poroty je následující:
a. Porotce hodnotící technický výkon.
b. Porotce hodnotící provedení.
c. Porotce hodnotící umělecký dojem a choreografii.
d. Porotce hodnotící provedení povinných prvků a bonusů za povinné prvky během
soutěžní choreografie (ve finále).
e. Hlavní rozhodčí.
f. Systémový koordinátor porotců.
g. Asistent porotců.
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4. Jednotliví porotci udělují soutěžícím body do hodnotícího protokolu. Porotci musí soutěžícím
udělovat body nezávisle na ostatních.
5. Po ukončení hodnocení již nemůže být porotci měněno, výsledkové listiny jsou uchovávány.
6. Výsledný počet bodů soutěžícího představuje součet bodů udělených všemi porotci.
7. Hlavní rozhodčí dále kontroluje protokoly jednotlivých porotců a rozhoduje o srážkách
a diskvalifikaci soutěžících.
8. Hlavní rozhodčí rozhoduje o udělení následujících cen na základě výsledného počtu bodů
soutěžícího v dané kategorii hodnocení:
a. Cena za celkové umístění na 1. – 3. místě
b. Cena za nejlepší technický výkon
c. Cena za nejlepší provedení
d. Cena za nejlepší umělecký dojem
Při udělení cen uvedených pod body b, c a d se hlavní rozhodčí vedle výsledného počtu bodů
může řídit také názory ostatních členů poroty a vlastním uvážením.
9. Rozhodnutí porotců jsou finální.
10. Odvolání se a stížnosti musí být podány v písemné formě na adresu CPASF, a to nejpozději
do sedmi dnů od vyhlášení výsledků.
11. Všechny konečné výsledky jsou shromažďovány prostřednictvím počítače.
12. Jakmile je hodnocení poroty ukončeno, nejsou povolena žádná následná hodnocení ani debaty,
které by změnily výsledky.
13. Body za semifinále a finále se nesčítají.
14. Hodnotící protokoly jsou shromažďovány po každém vystoupení.
15. Porotci spolu během vystoupení nesmí hovořit ani si vzájemně radit. Porotci se mohou bavit
po skončení vystoupení, nicméně jejich hovor by se neměl týkat hodnocení soutěžících.
16. Porotce, který potřebuje pomoci, se musí přihlásit zvednutím ruky. Během programu mohou
porotci hovořit pouze s hlavním rozhodčím.
17. Po celou dobu soutěže musí být porota oddělena od soutěžících i diváků.
18. Porotce a soutěžící můžou být diskvalifikováni, pokud budou kdykoliv během soutěže spolu
hovořit.
19. Porotci nesmí opustit svá místa, dokud jim to nepovolí hlavní rozhodčí, nebo pokud by se jim
udělalo nevolno, v tomto případě bude požádán náhradní porotce, aby zaujal jejich pozici.
20. Porotci musí být usazeni na místech s nejlepším výhledem z hlediště.

XXVIII. AUTOMATICKY POSTUPUJÍCÍ
Automatický postup do finále nezbavuje soutěžícího povinnosti zaslat přihlášku k účasti
na Mistrovství a zaplatit účastnický poplatek. Automaticky postupující jsou pouze zproštěni
povinnosti se zúčastnit semifinálového kola, pokud bude vypsáno. V případě, že automaticky
postupující soutěžící nezašle přihlášku a neuhradí účastnický poplatek v daném termínu, nebude
se moci soutěže zúčastnit.
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Do finále Mistrovství 2018 postupují automaticky vítězové (umístění na prvních místech)
Mistrovství 2017 elitních kategorií a soutěžící, kteří se umístili na 1.-3. místech na světovém
mistrovství v roce 2017
• Monika Karlová – kategorie Děti
• Vanesa Víšková – kategorie Junioři A
• Elizaveta Shevtsova – kategorie Junioři A
• Denisa Dvořáková – kategorie Junioři B
• Daniela Pecinová – kategorie Parapole
• Anastasia Akentyeva – kategorie Ženy elite
• Eva Rajlichová - kategorie Masters 40+
• Pavel Kolář – kategorie Muži
• Pavel Kolář, Lenka Hůlková – kategorie Dvojice

XXIX. PŘEHLED TERMÍNŮ PRO SOUTĚŽÍCÍ
20.02.2018
do 23:59

Uzávěrka (platí pro všechny kategorie) pro zaslání závazné přihlášky a uhrazení
účastnického poplatku.

20.02.2018
do 23:59

Uzávěrka (platí pro nezletilé soutěžící) pro zaslání souhlasu zákonných zástupců
s účastí na Mistrovství ČR v pole sport.

1.03.2018
do 23:59

Uzávěrka (platí pro kategorie Ženy amatéři a Ženy profesionálové) pro zaslání
skladby k semifinálové choreografii.

11.03.2018
do 23:59

Zveřejnění seznamu soutěžících kategorie Ženy amatéři a Ženy profesionálové
v pořadí, v jakém budou vystupovat v semifinálovém kole Mistrovství.

24.03.2018
od 10:00

Semifinálový den: kategorie Ženy amatéři a Ženy profesionálové.

20.04.2018
do 23:59

Uzávěrka (platí pro všechny kategorie) pro zaslání skladby k finálové
choreografii.

11.05.2018
do 23:59

Uzávěrka (platí pro všechny kategorie) pro zaslání protokolu povinných prvků
(Difficulty Sheet) k finálové choreografii.

13.05.2018
do 23:59

Zveřejnění seznamu soutěžících všech kategorii v pořadí, v jakém budou
vystupovat ve finálovém kole Mistrovství.

26.05.2018
od 11:00

První den finálového víkendu: kategorie Děti, Junioři A, Junioři B a Dvojice.

27.05.2018
od 11:00

Druhý den finálového víkendu: kategorie Ženy amatéři, Ženy profesionálové,
Ženy Elite, Masters 40+, Masters 50+, Muži a Parapole.
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Změna programu je vyhrazena. Program může být změněn po uzávěrce přihlášek na základě
obsazenosti jednotlivých kategorií.

XXX. VYMEZENÍ POJMŮ
Soutěžící: osoba pozvána k účasti v soutěži.
Choreografie: sestava zahrnující spiny, přechody, inverty, úchopy, pózy, triky, zvednutí těla (lift),
akrobacii, gymnastiku, šplhy, přehmaty kontrolované pády, provazy a floorwork.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se plně seznámil/a s pravidly Mistrovství ČR v pole sport (dále jen
„Mistrovství“) včetně jeho příloh a budu se jimi řídit. Budu se chovat způsobem odpovídajícím
chování mezinárodních sportovců, budu respektovat a řídit se podle Organizátorem stanovených
zkoušek a časů vystoupení a budu přítomen/přítomna vyhlášení výsledků. V případě porušování
pravidel či opakovaného narušování průběhu soutěže mohu dostat srážky bodů nebo být
vyloučen/a.
Můj zdravotní stav je dobrý a odpovídá náročnosti účasti na Mistrovství. Mistrovství se účastním
výhradně na své vlastní nebezpečí a prohlašuji, že jsem si vědom/a skutečnosti, že pořadatelé
Mistrovství neodpovídají za žádné škody na zdraví či majetku účastníků ani za škody jimi
způsobené.
Souhlasím s tím, že mohu být fotografován/a, natáčen/a nebo požádán/a o rozhovor ze strany
médií. Veškeré fotografie a záznamy pořízené během Mistrovství ČR v pole sport mohou být CPASF
použity k propagaci pole dance a pole sport prostřednictvím médií a mohou být za tímto účelem
zveřejněny či předány třetím osobám jak v rámci ČR, tak do zahraničí, a to v neomezeném rozsahu.
Jsem si vědom/a toho, že za fotografie a/nebo video pořízené během soutěže neobdržím žádnou
odměnu.
Prohlašuji, že hudba poskytnutá pořadatelům Mistrovství jako doprovod mého soutěžního
vystoupení pochází z legálních zdrojů a nejedná se o nelegální kopii.
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