Soutěžní řád

Soutěžní řád
Organizátor soutěže
Czech Pole Championship, s.r.o. , IČO: 08318522 , sídlem Modrá 1980/8 , Praha 5 - Stodůlky, 155 00

Termíny a místo konání
Soutěž se bude konat dne 14.11.2020 v Cabaret des Péchés, Palác Jalta, Dominikánské náměstí 656/2,
602 00, Brno.

Podmínky účasti a základní pravidla soutěže
● Účastnit soutěže se mohou tanečnice a tanečníci, kteří nejpozději v den soutěže dosáhli
minimálního věku 18- ti let.
● Soutěž je otevřena pro české i zahraniční soutěžící.
● Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo duo (neplatí pro kategorii Low flow, která je
určena pouze pro jednotlivce) či skupinky do maximálního počtu 6 soutěžících (pro kategorii
Low flow groups). Všechny další osoby musí být registrované jako “živá rekvizita”. Viz.
podmínky pro živé rekvizity.
● Účast v soutěži je možná na základě vyplnění přihlášky k soutěži, zaplacení startovného na
účet 2101655785/2010 (Fio banka). Startovné pro semifinále je 490,- Kč (20 EUR) za
soutěžní číslo. Startovné pro finále je 990,- Kč (40 EUR) za jednotlivce, 490,- Kč (20 EUR)
za soutěžícího ve skupince.
● Soutěžní kategorie:
○ Amatér – soutěžící se základními zkušenostmi s pole dance, nejsou lektorky, neúčastnily
se národních a mezinárodních soutěží, na regionálních a národních soutěžích se neumístily
na prvních třech příčkách
○ Profesionál – kurzistky vyšších levelů, lektorky pole dance, vítězky (1.-3.místo) pole
dance soutěží v kat. amatér, soutěžící, které už někdy soutěžily v kategorii profesionál
(masters profesionál)
○ Elita - soutěžící, kteří se umístili na prvních třech příčkách v kategorii Profesionál,
soutěžící, kteří reprezentovali na mezinárodní soutěži
○ Low flow singles - kategorie bez rozdělení výkonnosti
○ Low flow groups (2-6 soutěžících) - kategorie bez rozdělení výkonnosti. Tato kategorie
je jako jediná bez živých rekvizit. Porota bude v technickém hodnocení zohledňovat
vyrovnanost výkonu celé skupiny a její synchronizaci.
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Pro Low flow singles a Low flow groups platí zaměření na floorwork a práci s tyčí ze země.
Je zakázáno dosáhnout výšky tyče nad úroveň ruky ve stoje, je zakázáno dělat invertové
pozice bez dotyku země (všechny typy handstandů jsou povoleny).
Pokud se do soutěže přihlašujete jako double, určuje soutěžní kategorii účastník s nejvyšší
výkonnostní kategorií.
● Podmínkou účasti je dodržení všech termínů.
● Všichni soutěžící by měli být v dobré zdravotní kondici.
● Hodnocení soutěže je podle pravidel Czech Exotic Open 2020.
● Soutěž bude probíhat dvoukolově – semifinále (videokolo) a finále (živě v Brně).
● Organizátor si vyhrazuje právo rozšířit kategorie.
● Rekvizity jsou povoleny.
● Soutěžící vs. rekvizita
○ Soutěžící: Maximální počet účastníků, kteří jsou přihlášeni jako jeden soutěžící je 6.
Všichni pak musí předvést vyrovnaný výkon na tyči. Nesené figury mezi soutěžícími
jsou povoleny.
○ Živá rekvizita: Maximální počet živých rekvizit je 5. Živá rekvizita se může dotýkat
tyčí, ale nesmí dělat jakékoliv triky na tyči. Nesené figury nejsou povoleny. Živé
rekvizity nejsou povoleny v kategorii Low flow groups.

Semifinále - videokolo
● Soutěžící je povinen spolu s přihláškou zaslat odkaz na Youtube video. Název videa: Jméno
+ kategorie + Czech Exotic Open 2020.
● Odkaz

na

semifinálové

video

je

nutné

zaslat

v daném

termínu

na

info@czechpolechampionship.cz .
● Video musí být natočeno z čelního pohledu s dobrou a čitelnou světelností.
● Video nesmí být sestříháno.
● Soutěžící musí využít alespoň 1 tyč. Množství tyčí které využije a jejich režim (spinový či
statický) je libovolný.
● Video musí mít délku 1 min 40 s - 2 min 00 s.
● V kategorii Amatér, Profesionál, Elita musí soutěžící využít 2 metry výšky tyče alespoň
jednou.
● V kategorii Low flow a Low flow groups musí soutěžící využít tyč (být v kontaktu s tyčí)
alespoň 45 s.
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● Video, které nebude splňovat podmínky, bude automaticky vyřazeno ze soutěže.
● Deadline pro zaslání videa je spolu s přihláškou dne 31.8.2020.
● Na základě video přihlášky vybere porota 10 finalistů v každé kategorii.

Finálové kolo
● Pro účast ve finále je třeba doplatit startovné ve výši 990,- Kč (40 EUR) za jednotlivce,
490,- Kč (20 EUR) za soutěžícího ve skupince.
● Finalisté neplatí vstupenku na soutěžní den.
● Živé rekvizity platí zlevněnou vstupenku (250,- Kč) na místě. Zlevněné vstupné má i jeden
trenér (doprovod).
● Startovní pořadí bude určeno losem.
● Finálovou

skladbu

v požadované

délce

v

souboru

mp3

je

třeba

zaslat

na

info@czechpolechampionship.cz do 26.10.2020 .
● Ve finálovém kole musí soutěžící využít alespoň 2 metry výšky tyče na obou tyčích (statické
i spinové) - mimo kategorii Low flow a Low flow groups.
● V kategorii Low flow a Low flow groups musí soutěžící využít tyč (být v kontaktu s tyčí)
alespoň 1 min 30 s.
● Spinová tyč je napravo, statická tyč je nalevo z pohledu diváků/poroty.
● Soutěžící může zopakovat vystoupení pokud:
o

nastane technický problém s hudbou

o

nastanou-li okolnosti ohrožující zdraví a bezpečnost (špatně ukotvená tyč,
tekutina na pódiu,..)

● Vítězem v každé kategorii se stává soutěžící, který dosáhl nejvyššího počtu bodů. Při shodě
rozhoduje počet bodů za Show factor.
● Porota vybere a vyhlásí tři soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů v každé kategorii–
1.místo, 2.místo, 3.místo

Kostým
● Kostým může být libovolný.
● Je zakázáno odhalovat intimní partie. Při úplném odhalení bude soutěžící diskvalifikován.
● Vrchní část kostýmu musí být alespoň střihu “bikini”.
●

Bradavky nesmí být odhaleny. Pouze nálepky na bradavky nejsou povoleny.

● Spodní část kostýmu musí krýt alespoň 30% hýždí, zepředu neodhaluje záhyby rozkroku.
Povoleny jsou střihy typu “brazilky”. Tanga nejsou povolena.
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● Obuv je povinná pro všechny soutěžící - minimální výška platformy je 4,4 cm.
● Součástí kostýmu je účes a make-up.
o

doplňky jsou povoleny, ale nesmí vadit v pohybu během vystoupení a ohrozit zdraví
soutěžícího (např. velké kruhové náušnice)

Gripování
Gripování tyčí není povoleno, je povoleno gripování těla s výjimkou gripů na voskové bázi
typu ITAC. V případě nedodržení tohoto pravidla může být soutěžící diskvalifikován.

Porota
● Semifinálová porota bude složena minimálně ze 3 porotců. Každý porotce bude hodnotit
všechna kritéria. Známky za jednotlivá kritéria budou zprůměrovány.
● Finálová porota bude složena minimálně z 5 porotců z ČR i zahraničí. Každý porotce bude
hodnotit všechna kritéria. Z každého kritéria bude nejhorší a nejlepší známka škrtnuta, zbytek
se bude průměrovat.
● Porota bude mít odborného vedoucího poroty, který bude kontrolovat správnost zápisu
a odchylky mezi porotci.

Finálová hudba
● Hudba musí být poslaná v daném termínu na danou e-mailovou adresu. Do e-mailu uveďte
název skladby a interpreta.
● Hudba musí být správně pojmenována – jméno a příjmení soutěžícího, kategorie.
● Délka hudby:
○ Pro kategorii Amatéři, Low Flow Singles a Low Flow Groups je délka finálové
skladby 2 min 45 s – 3 min 30 s
○ Pro kategorii Profesionálové a Elita je délka finálové skladby 3 min 15 s – 4 min 00 s
● Hudba může být mixovaná.
● Textový obsah hudby je povolen.
● Nesmí být přesažen stanovený čas hudby.

Foto, video
● Soutěžící uděluje přihlášením do soutěže souhlas s použitím fotografií a video nahrávek
pořízených v průběhu soutěže pořadateli k propagačním účelům.
● Všechny oficiální obrazové a zvukové materiály jsou majetkem pořadatele soutěže.
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● Pořizování fotografií a videa pro vlastní účely je povoleno pouze na telefon nikoliv na
profesionální fotoaparáty či kamery. Je zakázáno používat blesk či jakékoliv jiné dosvícení.
V případě porušení tohoto pravidla může být návštěvník vyloučen.

Tyče a taneční pódium
● Soutěžní tyče mají průměr 45 mm, výška: 4,75 m, materiál tyče: chrom, značka X-Pole.
● Z pohledu diváka je statická tyč nalevo, spinová napravo.
● Vzdálenost mezi tyčemi je cca 4 metry, do stran cca 2,5m.
● Rozměry pódia budou včas upřesněny.

Diskvalifikace
● Soutěžící může být diskvalifikován při:
○ porušení pravidel a předpisů
○ nesportovním chování
○ ohrožování zdraví a života účastníků akce
○ odhalení intimních partií
○ nedostavení se na pódium

Práva a povinnosti organizátora
● Organizátor si vyhrazuje právo na změnu soutěžního řádu a hodnocení. Jakákoliv změna bude
neprodleně oznámena na webových stránkách soutěže.
● Organizátor zajistí zdravotní pomoc pro případ úrazu.
● Organizátor nenese odpovědnost za poškození věcí a ztráty.
● Organizátor není odpovědný za případné újmy na zdraví.
● Organizátor je povinen:
o

zajistit soutěžní taneční tyče, jejich instalaci a zkontrolovat jejich bezpečné ukotvení

o

zajistit prostory pro převlečení a rozcvičení soutěžících

o

dát soutěžícím možnost vyzkoušet si taneční tyče a pódium před začátkem soutěže

o

seznámit porotce s potřebnými informacemi

o

zajistit očištění tyčí před vystoupením každého soutěžícího

Přehled termínů
31.8.2020

Uzávěrka přihlášek

31.8.2020

Uzávěrka připsání startovného do semifinále na účet
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14.9.2020

Zveřejnění seznamu postupujících do finále

21.9.2020

Uzávěrka připsání startovného do finále na účet

26.10.2020

Uzávěrka pro zaslání finálové hudby

1.11.2020

Zveřejnění seznamu finalistů v pořadí

14.11.2020

Soutěžní den

ã Toto dílo je majetkem Czech Pole Championship s.r.o. Dílo ani jeho jednotlivé části nemohou
být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami k jakémukoli účelu bez svolení majitele.
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