
Pravidla	soutěže	Pole	Princess	2017	
	

	
	
	
1.	Obecná	pravidla	
	
1a)	Datum	konání	soutěže	je	25.3.2017	
	
1b)	Místo	konání	soutěže	 je	velký	sál	DDM	Fokus	Nový	Jičín,	K	Nemocnici	1082/23,	
741	01	Nový	Jičín.	Pořadatel	soutěže	má	právo	místo	konání	změnit.	
	
1c)	Pořadatel	soutěže	je	Circus!	Dance	Studio,	z.s.	
	
1d)	Soutěže	 je	určena	pouze	pro	děti	ve	věku	6	–	17	 let	včetně	a	 to	ke	dni	konání	
soutěže,	tj.	25.3.2017.	
	
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	 ve	 výši	 Kč	 500,-	 musí	 být	 uhrazeno	 na	 účet	 2300977306/2010	 (FIO	
banka	s	poznámkou	“STARTOVNÉ,	JMÉNO	A	PŘÍJMENÍ	DĚTĚTE.	do	15.1.2017	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	 22.1.2017	 doložit	 podepsaný	 scan	 Souhlasu	
zákonných	zástupců	s	účastí	nezletilého	na	soutěži	Pole	Princess	2017.	Tento	souhlas	
budeme	 zasílat	 všem	 po	 řádném	 přihlášení	 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	 15.1.2017	 včetně.	 Do	 tohoto	 data	 musí	 být	
zaplaceno	i	startovné.	Termín	semifinálového	kola	(tzn.	nejpozdější	datum	odevzdání	



semifinálového	 videa	 je	 5.2.2017	 včetně.	 V	 tomto	 termínu	 musí	 být	 zasláno	
semifinálové	video.	O	případných	postupujících	budeme	informovat	na	facebookové	
stránce	 Pole	 Princess	 2017	 do	 15.2.2017.	 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	15.1.2017.	Jejich	formu	oznámíme	také	
do	21.12.2017.	
	
2d)	 Kapacita	 finálového	 kola	 v	 součtu	 všech	 kategorií	 je	maximálně	 56	 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.	
Případné	 kapacity	 soutěžících	 v	 jednotlivých	 kategoriích	 mohou	 být	 pořadatelem	
soutěže	 navyšovány	 či	 snižovány	 podle	 potřeby	 a	 zaslaného	 počtu	 přihlášek.	
Informace	budou	zveřejňovány	průběžně	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	5.2.2017.	
	
	
4.	Soutěžní	kategorie	
	
4a)	Věkové	kategorie	se	roztřizují	dle	aktuálního	dovršeného	věku	soutěžícího	dítěte	
k	datu	konání	soutěže,	tj.	ke	dni	25.3.2017.	
	
4b)	Rozdělení	věkových	kategorií	v	soutěži	jednotlivců:	
	
Kategorie	dělíme	dle	věku:	
6-9	let	včetně	



10-13	let	včetně	
14-17	let	včetně	
Každá	věková	kategorie	bude	mít	2	úrovně:	
	
Začátečník	–	pole	dance	trénuje	méně	než	1	rok	k	datu	přihlášky	nebo	zvládá	pouze	
základní	a	jednoduché	inverty	(např.	krucifix,	had,	inside,	outside,	bohyně)	
Délka	soutěžní	písně	min.	1:40,	max	2:00.	
Minimálně	1	invert,	maximálně	3.	
Používá	se	pouze	statická	tyč	(stage).	
	
	
	
Pokročilý	 –	 pole	 dance	 trénuje	 více	 jak	 1	 rok	 k	 datu	 přihlášky	 nebo	 trénuje	 kratší	
dobu,	ale	zvládá	obtížnější	inverty	a	přechody	než	v	kategorii	začátečník.	
Délka	soutěžní	písně	min	2:00,	max	2:40.	
Minimálně	3	inverty.	
Používá	 se	 jak	 statická,	 tak	 spinová	 tyč	 (stage).	 Na	 spinové	 tyči	 nutno	 provést	
minimálně	3	triky	a	vydržet	v	nich	vždy	2	sekundy.	
	
Nová	kategorie	Doubles	může	být	mix	různých	věkových	skupin	i	obtížností.	
	
4c)	Kategorie	se	tedy	třídí	následovně	
1Z	(6-9	let,	začátečník),	2Z	(10-13	let,	začátečník),	3Z	(14-17	let,	začátečník),	1P	(6-9	
let,	pokročilý,	2P	(10-13	let,	pokročilý),	3P	(14-17	let,	pokročilý).	D	(doubles-dvojice).	
	
	
5.	Technické	parametry	
	
5a)	Rozměry	pódia	budou	oznámeny	nejpozději	15.2.2017.	Materiál	pódia	-	dřevo.	
	
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	tyčí	Gympole	
a	jejich	instalací	2x	Stage	X-Pole	Lite	45	mm	Chrome,	1x	statická,	1x	spinová	(rotační).	
	
5c)	 Rozmístění	 statické	 a	 spinové	 tyče	 (stage):	 Statická	 tyč	 (stage)	 bude	 vlevo	 z	
pohledu	diváka	a	spinová	tyč	(stage)	vpravo	z	pohledu	diváka.		
	
6.	Kostým	
	
6a)	Jsou	zakázány	podpatky.	
	
6b)	 Rekvizity	 jsou	 dovoleny,	 zakázány	 jsou	 ty,	 které	 by	 mohly	 jakkoliv	 znečistit	
taneční	plochu	dalším	soutěžícím.		
	



6c)	Dále	jsou	zakázány	kostýmy,	které	by	mohly	způsobit	zranění	soutěžícího	dítěte	
(dlouhé	rukávy,	dlouhé	sukně)	a	odhalovat	intimní	části	těla.	
	
	
7.	Vystoupení	
	
7a)	Zakazují	se	neslušná	gesta	a	vulgarismy.	
	
7b)	 Porotci	 soutěže	 Pole	 Princess	 2017	 budou	 posuzovat	 technickou	 obtížnost,	
provedení	 triků	 a	 přechodů	 mezi	 nimi,	 nápad,	 kvalitu	 choreografie,	 ladnost,	
propínání	špiček	a	kolen,	umělecký	dojem	a	originalitu.		
	
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.	
	
8.	Výsledky	
	
8a)	 Kompletní	 výsledky	 soutěže,	 tj.	 bodové	 ohodnocení,	 budou	 zveřejněny	 na	
oficiálním	 facebooku	 Pole	 Princess	 2017	 do	 27.3.2017.	 Dodatečné	 stručné	 slovní	
shrnutí	bude	poskytováno	na	vyžádání	od	29.3.2017	do	9.4.2017.	


