
Soutěžní řád pole dancové soutěže „Show Us“ 
 

I. Pořadatel soutěže 

Spolek Independance, IČ 22840958, se sídlem Na Vyhlídce 1894/7, 251 01 Říčany u Prahy (dále jen 

organizátor) 

 

II. Termíny a místo konání 

Soutěž se bude konat 4.února 2017 v Praze. Přesné místo konání soutěže bude pořadatelem upřesněno. 

 

III. Podmínky účasti a základní pravidla soutěže  
1. Soutěže Show Us se mohou zúčastnit ženy, muži a děti, které aktuálně navštěvují hodiny pole dance 

ve studiu Independance, včetně individuálních lekcí.  

2. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze na základě písemného souhlasu rodičů/rodiče 

nebo písemného souhlasu jiného oprávněného zákonného zástupce.  

3. Podmínkou účasti je zaslání vyplněné přihlášky do 31.10.2016 na info@independance.cz a uhrazení 

startovního poplatku 200 korun českých na  2900969510/2010. 

4. Všichni soutěžící by měli být zdraví, v dobré fyzické kondici a ženy by si měly být vědomy toho, že 

nejsou těhotné.  

5. Startovní pořadí finalistů bude určeno losem.  

6. Soutěžící mohou používat během vystoupení rukavice proti klouzání. 

 

IV. Forma soutěže  
1. Soutěžící soutěží pouze v jedné společné kategorii, bez ohledu na zkušenosti a prvky které ovládají.  

2. Soutěž bude mít semifinálové kolo pouze v případě, že počet přihlášených přesáhne dvacet 

soutěžících. V případě konání semifinálového kola musí soutěžící zaslat do 11.12.2016 video o délce 

1,5 – 2 minuty, na základě kterého budou vybrány soutěžící do finálového kola. Nepostupujícím 

soutěžícím bude vrácen startovací poplatek.  

3. O konání semifinálového kola budou soutěžící informováni nejpozději do 1.11.2016, kdy bude též 

zveřejněn jmenný seznam soutěžících. 

4. Ve finále budou hodnoceny a vyhlášeny tyto tituly: Miss Flexi, Miss Art, Miss Strong, Miss Dance, 

Miss Independance a Miss Evening. 

5. Jednotlivé tituly budou hodnoceny podle těchto kritérií: 

a. Miss Flexi – hodnotí se celková flexibilita zvolených prvků, nezáleží na zvolení nejtěžších 

prvků, ale na jejich provedení do maximálních rozsahů. Doporučujeme si zvolit jednodušší 

prvek s precizním provedením, za který dostane větší počet bodů, než za těžký prvky 

s nedotaženým provedením.  

b. Miss Art – zde se hodnotí především kostým, make up, rekvizity, umělecký dojem a celkový 

příběh vystoupení korespondující s hudbou.  



c. Miss Strong – hodnotí se výběr silově a technicky náročných prvků či jejich dynamické 

kombinace a především jejich provedení, propnutá kolena, špičky, napnuté ruce a celková 

výdrž v prvku. 

d. Miss Dance – se bude hodnotit na základě tanečních dovedností mimo tyč, plynulosti a 

návaznosti tance vedle tyče a na tyči, florworku kolem tyčí.  

e. Miss Independance – bude vyhlášena na základě součtu bodů za všechny hodnocené části 

Flexi, Art, Strong a Dance. 

f. Miss Evening – bude vyhlášena na základě hlasů diváku v místě konání soutěže. 

6. Finálové kolo se bude konat před zraky diváků v místě konání soutěže.  

7. Délka finálového vystoupení musí být v rozmezí 2-4 minuty.  

 

V. Hudba 
1. Hudbu si soutěžící vyberou sami, může se jednat o mix různé hudby, různých interpretů. 

2. Text/slova jsou povoleny. 

3. Zakázána je nevhodná či vulgární hudba – morálně neetický kontext. 

4. Hudba pro finálové kolo musí být zaslána do 31.12.2016 ve formátu MP3.  

5. V případě, že se vybraná hudba bude již shodovat se skladbou u jiného účastníka, soutěžící není 

povinen vybrat skladbu jinou.  

 

VI. Kostým, make up a rekvizity 
1. Kostým musí odpovídat kostýmům vhodných na sportovní soutěže, musí plně zakrývat oblast pánve, 

hýždí a prsou.  

2. Kostýmy by neměly obsahovat spodní prádlo, plavky či bikiny.  

3. Rekvizity, které chce soutěžící využít při svém vystoupení, jsou povoleny, ale soutěžící je povinen o 

nich informovat organizátora soutěže.  

4. Nejsou povolené jakékoliv pyrotechnické či jiné pomůcky, které by mohly způsobit požár.  

5. Nejsou povolené doplňky, které by mohly ohrožovat bezpečnost soutěžících, např. piercingy, 

náramky, větší náušnice.  

6. Make up je zcela na uvážení soutěžících.  

 

VII. Gripy 
1. Jsou povoleny jakékoliv přípravky kromě ITac.  

2. Tyče není povoleno gripovat.  

3. Soutěžícím bude vždy vyčištěna tyč pomocí prostředků od organizátora.  

 

VIII. Tyče a taneční pódium 
1. Soutěžící v průběhu svého vystoupení nemusí využít obě tyče – statickou i spinovou. V jakém 

poměru je využije či nikoliv plně závisí na soutěžím.  

2. Tyče, na kterých se bude soutěžit, jsou stage X-pole o průměru 45 mm a výška 3100mm, materiál 

tyčí: chrom.  

3. Vzdálenost tyčí od sebe bude 2,5metrů. 

4. Statická tyč je z pohledu diváků nalevo, spinová tyč z pohledu publika napravo.  



5. Rozměr tanečního pódia: 4m x 3m. 

 

IX. Fotografie a video 
1. Soutěžící souhlasí s tím, že mohou být fotografováni/filmováni v průběhu celé soutěže včetně příprav 

na soutěž.  

2. Fotografie a videa pořízené organizátorem mohou být použity na propagační a reklamní účely.  

 

X. Ceny 
1. Na základě počtu bodů ve finálovém kole proběhne vyhlášení: 

a. Miss Flexi 

b. Miss Strong 

c. Miss Art 

d. Miss Dance 

e. Miss Evening 

f. Miss Independance 

2. Vyhlášené tituly získají věcné ceny od organizátora a sponzorů.  

3. Všichni ostatní soutěžící obdrží certifikát o účasti na soutěži.  

 

XI. Práva a povinnosti soutěžících 
1. Soutěžící jsou povinni dodržovat a respektovat tento soutěžní řád včetně jeho příloh. 

2. Každý soutěžící se účastní soutěže na vlastní nebezpečí a rozumí tomu, že organizátor není 

zodpovědný za jakákoliv zranění a nehody, která mohou během soutěže nastat.  

3. Účastník 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.  

4. Soutěžící nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. 

5. Soutěžící má právo na odstoupení ze soutěže ze zdravotních důvodu, avšak bez nároku na vrácení 

startovného.  

 

XII. Práva a povinnosti organizátora 
1. Organizátor si vyhrazuje práno na změnu tohoto soutěžního řádu. Jakákoliv změna bude oznámena 

na facebookové stránce události.  

2. Zdraví a bezpečnost soutěžících je pro organizátora prioritou. Organizátor však není odpovědný za 

případnou újmu na zdraví soutěžících.  

3. Zajištění prostor pro vystoupení, které jsou vhodné pro vystoupení.  

4. Zajištění očištění tyčí před každým vystoupením.  

5. Zveřejnit seznam porotců. 

6. Poskytnout první pomoc v případě nehody.  

 

 

 



XIII. Přehled termínů 

31.10.2016  Uzávěrka pro zaslání přihlášek a startovacího poplatku 

1.11.2016  Oznámení o případném konání se semifinálového kola 

11.12.2016  Zaslání semifinálového videa (pouze v případě konání se SK) 

31.12.2016  Zaslání hudby na finálové kolo 

4.2.2017  Finále Show Us 

 


