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SOUTĚŽNÍ	ŘÁD	MISTROVSTVÍ	ČESKÉ	
REPUBLIKY	V	POLE	SPORT	2017	

I. ORGANIZÁTOR	SOUTĚŽE		
Spolek	 Czech	 pole	 &	 aerial	 sports	 federation,	 IČ:	 228	 96	503,	 se	 sídlem	 U	 Lipové	 aleje	 717/25,	
Praha	10,	PSČ	107	00	(dále	jen	„CPASF“	nebo	“Organizátor”).			

II. TERMÍNY	A	MÍSTO	KONÁNÍ	

Mistrovství	 České	 republiky	 2017	 bude	 probíhat	 v	prostorech	 divadla	 Hybernia	 (dále	 jen	 „Místo	
konání	Mistrovství“),	nám.	Republiky	4,	Praha	1,	110	00	(www.hybernia.eu).	

Semifinálové	kolo	proběhne	ve	dnech	22.	a	23.	dubna	2017.	

Finálové	kolo	proběhne	17.	června	2017.		

III. PODMÍNKY	ÚČASTI	A	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	 kopie	 povolení	
na	mail	mistrovství@cpasf.cz.	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.	
Před	změnou	reprezentovaného	občanství	musí	být	mezi	konkurenčními	soutěžemi	minimálně	
rok	pauza.			

3. Minimální	věk	soutěžícího	pro	účast	na	mistrovství	je	alespoň	šest	let	v	den	konání	soutěže.	Na	
vyžádání	musí	být	předložena	kopie	rodného	listu.	

4. Osoby	mladší	 18	 let	 se	 soutěže	mohou	 zúčastnit	 v	kategoriích	 Děti,	 Junioři	 a	 Dvojice	 pouze	
na	základě	písemného	souhlasu	rodičů/rodiče	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	
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h. Dvojice,	smíšená	kategorie	
i. Masters	(40+),	smíšená	kategorie	
j. Parapole,	smíšená	kategorie	

Smíšené	kategorie	budou	rozděleny	podle	pohlaví,	pokud	se	do	dané	kategorie	přihlásí	alespoň	
pět	mužů/chlapců	a	pět	žen/dívek.	U	dvojic	to	samé	platí	i	pro	smíšený	pár.	

6. Soutěž	 bude	 mít	 semifinálové	 a	 finálové	 kolo,	 která	 se	 odehrají	 před	 zraky	 diváků	 v	Místě	
konání	 Mistrovství.	 Semifinálové	 kolo	 může	 být	 zrušeno	 pro	 ty	 kategorie,	 ve	 kterých	 bude	
počet	soutěžících	menší	než	5.	

7. Podmínkou	účasti	je	dodržení	všech	termínů.	
8. 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.	

9. Všichni	 soutěžící	 jsou	povinni	oznámit,	pokud	byli	 v	minulosti	diskvalifikováni	 z	jakékoliv	pole	
dance	soutěže.		

10. V	semifinále	 a	 finále	 bude	 hodnocen	 technický	 výkon,	 provedení,	 choreografie	 a	 umělecký	
dojem.	Body	budou	zaznamenávány	do	protokolu	dle	přílohy	Hodnocení.	

11. Semifinálové	 kolo	 bude	 mít	 volný	 program.	 Ve	 finálovém	 kole	 bude	 pro	 každou	 kategorii	
kromě	 Parapole	 definován	 konkrétní	 seznam	 povinných	 prvků,	 které	 bude	 potřeba	 zařadit	
do	choreografie.		

12. Kompletní	 jmenný	 seznam	 soutěžících	semifinálového	 kola	 bude	 zveřejněn	 na	 našich	
webových	stránkách	po	uzávěrce	přihlášek.		

13. Do	 finále	 postoupí	 ti	 soutěžící,	 kteří	 v	 jednotlivých	 kategoriích	 získají	 nejvíce	 bodů.	 Počet	
finalistů	jednotlivých	kategorií	je	stanoven	v	bodě	III.-17.	

14. Finále	 Mistrovství	 2017	 se	 bez	 účasti	 v	semifinálovém	 kole	 mají	 nárok	 zúčastnit	 vítězové	
z	předešlého	roku	kategorií	Děti,	 Junioři,	Parapole,	Ženy	elite,	Muži	a	Dvojice.	Stejné	pravidlo	
platí	pro	soutěžící,	kteří	se	umístili	na	1.-3.	místech	na	světovém	mistrovství.	Toto	pravidlo	se	
nevztahuje	na	kategorie,	kde	probíhá	postup	vítězů	do	vyšších	kategorií	–	Ženy	amatéři,	Ženy	
profesionálové	a	také	Junioři,	kteří	přecházejí	do	starší	kategorie.	Jmenný	seznam	automaticky	
postupujících	je	v	souladu	s	kapitolou	XXVIII.	

15. 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	místo	ponechá	neobsazené.	

16. Startovní	pořadí	v	soutěži	bude	určeno	losem.	
17. Počet	finalistů:	

a. 10	finalistů	v	kategoriích	Ženy	amatéři,	Ženy	profesionálové	a	Ženy	elite.	
b. 5	finalistů	v	kategoriích	Muži,	Děti,	Junioři,	Dvojice,	Masters	a	Parapole.	

18. 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.	
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Pokud	 se	 ale	 soutěžící	 rozhodne	 i	 přes	 technické	 závady	 (například	 hudba)	 ve	 svém	 výkonu	
pokračovat,	tak	již	nebude	možné	jeho	vystoupení	znovu	opakovat.	

19. Všichni	 soutěžící,	 kteří	 chtějí	 během	 soutěže	 používat	 rukavice	 proti	 klouzání,	 jsou	 povinni	
předložit	písemné	potvrzení	od	lékaře,	že	trpí	hyperhidrózou	(nadměrným	pocením	rukou).	

20. 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.	

21. Titul	 Mistr/Mistryně	 České	 republiky	 v	 pole	 sport	 2017	 ve	 všech	 kategoriích	 je	 udělován	
s	celoživotní	platností,	nebudou-li	aplikovány	sankce.	

IV. SEMIFINÁLOVÉ	KOLO	–	VŠECHNY	KATEGORIE	

1. Podmínkou	účasti	je:	
a. Zaslání	 vyplněné	 elektronické	 přihlášky,	 kterou	 můžete	 najít	 na	 našich	 webových	

stránkách	(www.polesport.cz).	
b. Uhrazení	 startovního	 poplatku	 na	 účet	 CPASF.	 Soutěžící	 kategorie	 Dvojice	 platí	 jen	

jeden	poplatek.	Od	uhrazení	startovního	poplatku	jsou	osvobozeni	soutěžící	kategorie	
Parapole.	

c. Zaslání	 souhlasu	 zákonných	 zástupců/	 zákonného	 zástupce	 s	účastí	 nezletilého.	
Formulář	k	vyplnění	můžete	najít	na	našich	webových	stránkách	(www.polesport.cz).	

2. Přihláška	je	závazná	a	zpoplatněná	nevratnou	částkou,	jejíž	výše	je	spolu	s	číslem	účtu	uvedena	
v	přihlášce.	

3. Nezbytnou	 součástí	 je	 také	 zaslání	 hudby	 pro	 semifinále,	 včetně	 jména	 interpreta,	 názvu	
a	délky	skladby	na	mistrovstvi@cpasf.cz.	

4. Hudbu	 pro	 finálovou	 choreografii	 je	 nezbytně	 nutné	 zaslat	 po	 semifinálovém	 kole,	 včetně	
jména	 interpreta,	názvu	a	délky	 skladby	na	mistrovstvi@cpasf.cz.	 Finálovou	hudbu	 je	možné	
rezervovat	předem,	zaslat	rezervovanou	hudbu	pro	finále	lze	až	po	semifinálovém	kole.	

5. Přihláška	 nebude	 přijata,	 pokud	 nebudou	 splněny	 všechny	 výše	 zmíněné	 požadavky	
ve	stanovených	termínech.		

V. FORMA	SOUTĚŽE	–	DĚTI	

1. Semifinále	kategorie	Děti	bude	probíhat	během	druhého	semifinálového	dne.		
2. Finále	kategorie	Děti	bude	probíhat	během	první	části	finálového	dne	Mistrovství.	
3. Kategorie	Děti	je	určena	pro	soutěžící	ve	věku	od	6	do	9	let.	
4. Semifinálové	 kolo	 proběhne	 v	případě,	 bude-li	 počet	 přihlášených	 převyšovat	 5	 účastníků	

v	dané	 kategorii.	 Do	 finálového	 kola	 porota	 vybere	 maximálně	 5	 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.	
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7. 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.	

8. Hodnocení	kategorie	Děti	bude	probíhat	podle	pravidel	CPASF.	

VI. FORMA	SOUTĚŽE	–	JUNIOŘI	

1. Semifinále	kategorie	Junioři	bude	probíhat	během	druhého	semifinálového	dne.		
2. Finále	kategorie	Junioři	bude	probíhat	během	první	části	finálového	dne	Mistrovství.	
3. 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.	
4. Semifinálové	 kolo	 proběhne	 v	případě,	 bude-li	 počet	 přihlášených	 převyšovat	 5	 účastníků	

v	daných	 kategoriích.	 Z	každé	 kategorie	 do	 finálového	 kola	 porota	 vybere	 maximálně	
5	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. Soutěž	 juniorů	 A	 a	 Juniorů	 B	 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	v	dané	kategorii.	

8. Vítěze	 kategorie	 Junioři	 A	 a	 Junioři	 B	 postupují	 na	 Mistrovství	 světa	 v	pole	 sport	 pořádané	
mezinárodní	federaci	IPSAF.	Podmínky	postupu	a	počet	postupujících	budou	určené	IPSAF.	

9. Hodnocení	kategorie	Junioři	bude	probíhat	podle	pravidel	IPSAF.	

VII. FORMA	SOUTĚŽE	–	KATEGORIE	ŽENY	AMATÉŘI	 
1. Semifinále	kategorie	Ženy	amatéři	bude	probíhat	během	prvního	semifinálového	dne.	
2. Finále	kategorie	Ženy	amatéři	bude	probíhat	během	první	části	finálového	dne	Mistrovství.	
3. Kategorie	 je	 určena	pro	 ženy,	 které	mají	 základní	 zkušenosti,	 a	 které	 ovládají	 prvky	 s	 nižším	

technickým	hodnocením.	
4. 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).	

5. 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.	
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6. Semifinálové	 kolo	 proběhne	 v	případě,	 bude-li	 počet	 přihlášených	 převyšovat	 10	 účastnic	
v	dané	 kategorii.	 Do	 finálového	 kola	 porota	 vybere	 maximálně	 10	 soutěžících	 na	 základě	
semifinálového	hodnocení.		

7. Délka	vystoupení	pro	semifinále	musí	být	v	rozmezí	1m	55s	–	2m	05s.	
8. Délka	vystoupení	pro	finále	musí	být	v	rozmezí	3min	20s	–	3min	30s.	
9. Hodnocení	kategorie	Ženy	amatéři	bude	probíhat	podle	pravidel	CPASF.	

VIII. FORMA	SOUTĚŽE	–	KATEGORIE	ŽENY	PROFESIONÁLOVÉ 
1. Semifinále	kategorie	Ženy	profesionálové	bude	probíhat	během	druhého	semifinálového	dne.		
2. Finále	 kategorie	 Ženy	 profesionálové	 bude	 probíhat	 během	 první	 části	 finálového	 dne	

Mistrovství.	
3. Kategorie	je	určena	pro	ženy,	které	mají	pokročilé	zkušenosti,	a	které	ovládají	prvky	s	vyšším	

technickým	hodnocením:	
a. kurzistka	středně	pokročilých/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	 profesionálové	 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	amatéři,	a/nebo	
e. soutěžící,	která	se	v	některém	z	minulých	ročníků	Mistrovství	umístila	na	prvních	třech	

(3)	místech	v	kategorii	Děti	a/nebo	Junioři.	
4. 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).	

5. Semifinálové	 kolo	 proběhne	 v	případě,	 bude-li	 počet	 přihlášených	 převyšovat	 10	 účastnic	
v	dané	 kategorii.	 Do	 finálového	 kola	 porota	 vybere	 maximálně	 10	 soutěžících	 na	 základě	
semifinálového	hodnocení.		

6. Délka	vystoupení	pro	semifinále	musí	být	v	rozmezí	1m	55s	–	2m	05s.	
7. Délka	vystoupení	pro	finále	musí	být	v	rozmezí	3min	50s	–	4min.	
8. Hodnocení	kategorie	Ženy	profesionálové	bude	probíhat	podle	pravidel	CPASF.	

IX. FORMA	SOUTĚŽE	–	ŽENY	ELITE	

1. Semifinále	kategorie	Ženy	elite	bude	probíhat	během	druhého	semifinálového	dne.		
2. Finále	kategorie	Ženy	elite	bude	probíhat	během	druhé	části	finálového	dne	Mistrovství.	
3. Kategorie	 je	 určena	 pro	 ženy,	 které	mají	 velmi	 pokročilé	 zkušenosti,	 a	 které	 ovládají	 prvky	

s	nejvyšším	technickým	hodnocením:	
a. kurzistka	pokročilých	kurzů	,	a/nebo	
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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.	
4. Semifinálové	 kolo	 proběhne	 v	případě,	 bude-li	 počet	 přihlášených	 převyšovat	 10	 účastnic	

v	dané	 kategorii.	 Do	 finálového	 kola	 porota	 vybere	 maximálně	 10	 soutěžících	 na	 základě	
semifinálového	hodnocení.		

5. Délka	vystoupení	pro	semifinále	musí	být	v	rozmezí	2m	55s	–	3m	05s.		
6. Délka	vystoupení	pro	finále	musí	být	v	rozmezí	3min	50s	–	4min.		
7. Vítězky	kategorie	Ženy	elite	postupují	na	Mistrovství	světa	v	pole	sport	pořádané	mezinárodní	

federaci	IPSAF.	Podmínky	postupu	a	počet	postupujících	budou	určené	IPSAF.	
8. Hodnocení	kategorie	Ženy	elite	bude	probíhat	podle	pravidel	IPSAF.	

X. FORMA	SOUTĚŽE	–	MUŽI	

1. Semifinále	kategorie	Muži	bude	probíhat	během	prvního	semifinálového	dne.		
2. Finále	kategorie	Muži	bude	probíhat	během	druhé	části	finálového	dne	Mistrovství.	
3. Semifinálové	 kolo	 proběhne	 v	případě,	 bude-li	 počet	 přihlášených	 převyšovat	 5	 účastníků	

v	dané	 kategorii.	 Do	 finálového	 kola	 porota	 vybere	 maximálně	 5	 soutěžících	 na	 základě	
semifinálového	hodnocení.		

4. Délka	vystoupení	pro	semifinále	musí	být	v	rozmezí	1m	55s	–	2m	05s.		
5. Délka	vystoupení	pro	finále	musí	být	v	rozmezí	3min	50s	–	4min.		
6. Soutěž	kategorie	Muži	se	nedělí	podle	obtížností	prvků.		
7. Vítěze	 kategorie	 Muži	 postupují	 na	 Mistrovství	 světa	 v	pole	 sport	 pořádané	 mezinárodní	

federaci	IPSAF.	Podmínky	postupu	a	počet	postupujících	budou	určené	IPSAF.	
8. Hodnocení	kategorie	Muži	bude	probíhat	podle	pravidel	IPSAF.	

XI. FORMA	SOUTĚŽE	–	DVOJICE	

1. Semifinále	kategorie	Dvojice	bude	probíhat	během	prvního	semifinálového	dne.		
2. Finále	kategorie	Dvojice	bude	probíhat	během	druhé	části	finálového	dne	Mistrovství.	
3. Semifinálové	kolo	proběhne	v	případě,	bude-li	počet	přihlášených	převyšovat	5	dvojic	v	dané	

kategorii.	 Do	 finálového	 kola	 porota	 vybere	 maximálně	 5	 soutěžních	 dvojic	 na	 základě	
semifinálového	hodnocení.	

4. Délka	vystoupení	pro	semifinále	musí	být	v	rozmezí	1m	55s	–	2m	05s.		
5. Délka	vystoupení	pro	finále	musí	být	v	rozmezí	3min	50s	–	4min.	
6. Soutěž	kategorie	Dvojice	se	nedělí	podle	obtížností	prvků.		
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7. Soutěž	 dvojic	 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	
kategorie.	

8. Vítěze	 kategorie	 Muži	 postupují	 na	 Mistrovství	 světa	 v	pole	 sport	 pořádané	 mezinárodní	
federaci	IPSAF.	Podmínky	postupu	a	počet	postupujících	budou	určené	IPSAF.	

9. Hodnocení	kategorie	Dvojice	bude	probíhat	podle	pravidel	IPSAF.	

XII. FORMA	SOUTĚŽE	–	MASTERS	

1. Semifinále	kategorie	Masters	bude	probíhat	během	druhého	semifinálového	dne.		
2. Finále	kategorie	Masters	bude	probíhat	během	druhé	části	finálového	dne	Mistrovství.	
3. Kategorie	Masters	je	určena	pro	soutěžící	ve	věku	od	40	let.	
4. Semifinálové	 kolo	 proběhne	 v	případě,	 bude-li	 počet	 přihlášených	 převyšovat	 5	 účastníků	

v	dané	 kategorii.	 Do	 finálového	 kola	 porota	 vybere	 maximálně	 5	 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. Soutěž	Masters	se	nedělí	podle	obtížností	prvků.		
8. Soutěž	kategorie	Masters	bude	probíhat	jen	v	jedné	kategorii.	Rozdělení	na	ženskou/mužskou	

kategorii	proběhne	v	případě,	bude-li	počet	přihlášených	 žen	a	můžu	převyšovat	5	účastníků	
v	dané	kategorii.	

9. Hodnocení	kategorie	Masters	bude	probíhat	podle	pravidel	CPASF.	

XIII. FORMA	SOUTĚŽE	–	PARAPOLE	

1. Semifinále	kategorie	Parapole	bude	probíhat	během	druhého	semifinálového	dne.		
2. Finále	kategorie	Parapole	bude	probíhat	během	první	části	finálového	dne	Mistrovství.	
3. Kategorie	Parapole	je	určena	pro	soutěžící	s	tělesným	postižením.	
4. Semifinálové	 kolo	 proběhne	 v	případě,	 bude-li	 počet	 přihlášených	 převyšovat	 5	 účastníků	

v	dané	 kategorii.	 Do	 finálového	 kola	 porota	 vybere	 maximálně	 5	 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. Soutěž	kategorie	Parapole	se	nedělí	podle	obtížností	prvků	a	neobsahuje	povinné	prvky.	
8. Hodnocení	kategorie	Parapole	bude	probíhat	podle	pravidel	IPSAF.	

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.	
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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	 pořízené	 během	 soutěže	

a	souhlasí	s	tím,	že	tyto	fotografie	a	video	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.	

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	–	morálně	neetický	kontext,	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. Stejná	hudba	může	být	použita	pro	semifinále	i	finále.	
5. Hudba	 pro	 semifinálové	 a	 finálové	 kolo	 musí	 být	 odevzdána	 ve	 stanoveném	 termínu	 ve	

formátu	MP3,	jinak	bude	soutěžící	vyloučen.	Termíny	pro	zaslání	hudby	jsou	uvedeny	v	čl.	XXIX.	
V	případě	změn	budou	soutěžící	informováni	prostřednictvím	e-mailové	zprávy.	

6. Pokud	se	vybraná	skladba	bude	shodovat	s	již	evidovanou	hudbou	jiného	účastníka,	soutěžící	je	
povinen	vybrat	jinou	skladbu.	

7. První	tón	skladby	udává	začátek	vystoupení.		
8. Poslední	tón	skladby	udává	konec	vystoupení.	Nesmí	být	přesažen	stanovený	čas	pro	vybranou	

kategorii.		
9. Nedodržení	 stanovené	 délky	 hudby	 (kratší	 nebo	 delší	 skladba)	 pro	 vybranou	 kategorii	 bude	

penalizováno	srážkou	bodů.		
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XVI. KOSTÝM	

Kostým	 musí	 odpovídat	 kostýmům	 vhodným	 na	 sportovní	 soutěže,	 musí	 plně	 zakrývat	 oblast	
pánve	 a	 hýždí	 u	 všech	 soutěžících	 a	 oblast	 prsou	 u	 žen	 a	 dívek).	 Při	 porušení	 následujících	
požadavků	může	dojít	k	srážkám	bodů	za	kostým.	

1. Kostým	musí	být	sportovního	charakteru.	
2. Kostým	musí	 být	 upnutý	 na	 tělo,	 aby	 bylo	 možno	 správně	 posoudit	 provedení	 jednotlivých	

prvků.	
3. Pro	 ženy/dívky	 je	 povolen	 dvoudílný	 kostým	 nebo	 kostým	 jednodílný	 s	průstřihy.	 Jednodílný	

spodní	kostým	je	povolen	jen	pro	muže/chlapce.	
4. Vrchní	díl	kostýmu:	

a. U	žen	musí	zcela	zakrývat	prsa	a	zbytečně	neodhalovat	dekolt.	Musí	mít	ramínka	široká	
nejméně	10	milimetrů,	výstřih	nesmí	být	níže	než	80	milimetrů	pod	klíční	kostí.	

b. Pro	 muže	 jsou	 preferovány	 vesty,	 triko	 do	 pasu	 nebo	 mohou	 také	 vystupovat	
bez	vrchního	dílu.		

5. Střih	spodního	dílu	nesmí	být	vpředu	vykrojen	více	než	k	záhybu	rozkroku,	vzadu	pak	musí	plně	
krýt	hýždě.	

a. Spodní	 díl	 by	měl	 odpovídat	 sportovním	 kraťasům,	 dresu	 nebo	 sportovním	 šortkám	
způsobilým	k	sportovním	soutěžím.	

b. Pánský	spodní	díl	kryje	gluteální	rýhu	po	celé	délce.	
c. Sukně	je	povolena	pro	ženy,	pokud	nesahá	pod	úroveň	rozkroku,	tak	aby	nebránila	při	

uchycení	se	za	nohu.	Sukně	by	měla	viset	na	bocích	a	neměla	by	vyčnívat	směrem	ven.	
Baletní	sukně	typu	tutu	a	jim	podobné	nejsou	povoleny.	

6. Oblečení	a	doplňky	určené	pro	speciální	zpevnění	těla,	rukou	a	nohou	nejsou	povoleny,	pokud	
tak	neurčí	lékař	z	důvodu	bezpečnosti	soutěžícího.	

7. Drobné	sportovní	rekvizity,	které	chce	soutěžící	využít	při	svém	vystoupení	(míček,	stuha	atd.),	
jsou	povoleny.		

8. Jakékoliv	doplňky,	které	by	mohly	ohrožovat	bezpečnost	soutěžícího	nebo	odvádět	pozornost	
od	 vystoupení,	 nejsou	 povoleny	 –	 např.	 piercingy,	 volné	 příčesky,	 náramky,	 větší	 náušnice,	
náhrdelníky	 a	 jiné	 šperky.	 Výjimkou	 jsou	 látkové	 manžety/náramky,	 které	 musí	 být	 pevně	
zapnuty,	aby	nespadly.	Žádné	doplňky	na	krku	nejsou	povoleny.		

9. K	tejpování	mohou	být	použity	pouze	lékařské	pásky	v	tělové	barvě.		
10. Obuv:	soutěžící	může	vystupovat	naboso	nebo	v	upnuté	gymnastické/taneční	obuvi	s	měkkou	

podrážkou	 tělové	 barvy.	 Podpatky,	 baletní	 boty/piškoty	 a	 piškotům	 podobné	 boty	 jsou	
zakázány.	

11. 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,	s	výjimkou	jednoduchých	náušnic.	
f. Cokoliv,	 co	 narušuje	 vystoupení	 nebo	 může	 být	 považováno	 za	 nebezpečné,	 nebo	

zdraví	škodlivé.	
g. Oheň,	barvy,	olej,	voda.	
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h. Body	paint	 (kresba	na	 těle)	nebo	olej	na	kterékoliv	 části	 těla	vč.	obličeje.	Make-up	a	
ozdoby	mohou	být	použity.	

12. Doplňující	požadavky:	
a. Kostýmy	všech	soutěžících	mohou	být	zdobeny	flitry,	kamínky,	střapci,	třásněmi.	
b. Ozdoby	pro	mladší	kategorie	(Děti	a	Junioři)	by	měly	odpovídat	věku	a	kostýmu.	

13. Je	 striktně	 zakázáno	 vystupovat	 v	 něčem	 jiném	 než	 ve	 sportovním	 oblečení	 a	 dopouštět	 se	
jakéhokoliv	úmyslného	odhalení.	Nedodržení	těchto	pravidel	může	vést	k	diskvalifikaci.	

14. Kostým	 by	 neměl	 obsahovat	 žádná	 loga.	 Není	 možné	 mít	 během	 vystoupení	 jakákoliv	 loga	
sponzorů.	

XVII. GRIPY	
1. Jsou	povoleny	jakékoliv	přípravky	(gripy)	kromě	vypsaných	níže.	Tyče	není	povoleno	gripovat.	

a. Stickum	Grip.	
b. Rosin	Grip.	
c. Gorilla	Grip.	
d. Jakýkoliv	ve	formě	spreje.	

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,	 jestli	 to	 preferují.	 K	čistění	 musejí	 používat	 čisticí	
prostředky	poskytnuté	organizátorem.	

3. Rukavice	proti	klouzání	mohou	být	použity	 jen	po	předložení	písemného	potvrzení	od	 lékaře	
(kapitola	III.-17.).	

XVIII. UČES	A	MAKE-UP	

1. Vlasy	by	měly	být	staženy	dozadu	a	vyčesány	nahoru,	aby	nezakrývaly	obličej	a	krk.	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	 Juniorů	 slouží	 pouze	 ke	 zvýraznění	 přirozených	 rysů	 a	 je	 tedy	
používán	decentně.	Výjimkou	je	situace,	kdy	je	vystoupení	nějak	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.	

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.	

2. Tyče,	na	kterých	se	bude	soutěžit,	mají	průměr	45	mm	a	výšku	4	m,	materiál	tyči:	mosaz.	
3. Vzdálenost	tyčí	od	sebe	je	3	metry,	vzdálenost	od	tyčí	do	stran	je	2,5	metry.	
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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.	Konstrukce	bude	namontována	ve	

vzdáleností	cca	4m	od	začátku	podia.	
6. Rozměr	divadelního	podia:	12m	x	16m.	

XX. FOTOGRAFIE	A	VIDEO		
1. Všichni	 soutěžící	 svojí	 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.		

4. Je	 zakázáno	 jakékoliv	 filmování	 a/nebo	 pořizování	 fotografií	 v	šatnách,	 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	na	webu	organizátora,	a	to	během	24	hodin	po	skončení	

soutěže.		

XXII. CENY	
1. Ve	všech	kategoriích	se	soutěží	o	titul	Mistra/Mistryni	České	republiky	v	pole	sport	2017.	
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.		
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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	 by	 měli	 přijít	 se	 schváleným	 doprovodem	 (rodič/zákonný	

zástupce/trenér),	který	má	podpisovou	pravomoc.	
4. V	případě	zrušení	účastí	14	dnů	a	méně	před	termínem	konání	semifinálového	nebo	finálového	

kola	Mistrovství	 je	 soutěžící	 povinen	 zaslat	 potvrzení	 o	 zdravotní	 indispozice.	 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,	když	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.	

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	www.cpasf.cz.	
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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.		

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.	
4. Nedodržení	minimálního	nebo	překročení	maximálního	času	stanoveného	pro	vystoupení.	
5. Dotýkaní	se	systému	upevnění	tyčí	během	vystoupení.	
6. Přímá	komunikace	s	publikem	z	pódia	(gesta,	mluvení,	apod.).	
7. Nevhodná	 choreografie,	 kostým,	 účes	 a	 make-up	 v	souladu	 s	kapitolou	 XVI.	 a	 XVIII.	 Sankce	

závisí	na	míře	porušení.	
8. Nevhodné	šperky	a	rekvizity	v	souladu	s	kapitolou	XVI.	
9. Pozdní	příchod	na	registraci	a	zkoušky	bez	předchozího	ujednání	s	organizátorem.	
10. Pozdní	příchod	do	zákulisí	před	vystoupením.		
11. Pozdní	nástup	na	scénu.	



Czech	pole	&	aerial	sports	federation	

strana	14	z	17	

	

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. Nepřišel	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	MČR	
a	zaplatit	 účastnický	 poplatek.	 Automaticky	 postupující	 jsou	 pouze	 zproštěni	 povinnosti	 se	
zúčastnit	semifinále.	V	případě,	že	automaticky	postupující	soutěžící	nezašle	přihlášku	a	neuhradí	
účastnický	 poplatek	 v	daném	 termínu,	 nebude	 se	 moci	 soutěže	 zúčastnit	 a	 na	 jeho	 místo	
ve	finálovém	kole	bude	vybrán	jiný	soutěžící	na	základě	výsledků	v	semifinále.		
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Do	 finále	 MČR	 2017	 postupují	 automaticky	 vítězové	 (umístění	 na	 prvních	 místech)	 MČR	 2016	
elitních	 kategorií	 a	soutěžící,	 kteří	 se	 umístili	 na	 1.-3.	 místech	 na	 světovém	 mistrovství	 v	roce	
2016*:	

a. Elizaveta	Shevtsova	–	kategorie	Junioři	A	
b. Vanesa	Víšková	–	kategorie	Junioři	A	
c. Daniela	Pecinová	–	kategorie	Parapole	
d. Soňa	Bunová	–	kategorie	Parapole	
e. Anastasia	Akentyeva	–	kategorie	Ženy	elite	
f. Pavel	Kolář	–	kategorie	Muži	
g. Aneta	Prokopcová,	Pavlína	Klepetková	–	kategorie	Dvojice	

XXIX. PŘEHLED	TERMÍNŮ	PRO	SOUTĚŽÍCÍ	

01.02.2017	
do	23:59	

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

15.03.2017	
do	23:59	

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

10.04.2017	
do	23:59	

Zveřejnění	seznamu	soutěžících	v	pořadí,	v	jakém	budou	vystupovat	
v	semifinálovém	kole	Mistrovství.	

22.04.2017	
od	12:00	

První	semifinálový	den:	kategorie	Ženy	Amatéři,	Muži*	a	Dvojice.	

*	Semifinále	může	být	zrušeno	při	menším	počtu	přihlášených.	

23.04.2017	
od	12:00	

Druhý	semifinálový	den:	kategorie	Děti,	Junioři,	Masters*,	Parapole*,	Ženy	
profesionálové	a	Ženy	elite.	

*	Semifinále	může	být	zrušeno	při	menším	počtu	přihlášených.	

20.05.2017	
do	23:59	

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

17.6.2017	
od	11:00	

První	část	finálového	dne:	kategorie	Děti,	Junioři,	Parapole*,	Ženy	amatéři	a	Ženy	
profesionálové.	

*	Soutěž	pro	danou	kategorii	může	být	zrušena,	pokud	se	nepřihlásí	ani	jeden	
soutěžící.	

17.6.2017	
od	18:00	 Druhá	část	finálového	dne:	kategorie	Masters*,	Dvojice,	Muži,	Ženy	Elite.	

*	Soutěž	pro	danou	kategorii	může	být	zrušena,	pokud	se	nepřihlásí	ani	jeden	
soutěžící.	
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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.	
	

	


