SOUTĚŽNÍ ŘÁD
SHOW US 2019
I.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

INDEPENDANCE BRANDÝS s.r.o., Masarykovo nám. 65/22, Brandýs nad Labem, IČ 034 90
271. Taneční studio zaměřené na lekce pole dance a aerial hoop, dále na další doplňkové lekce
fit sportovního zaměření.

II.

CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE

Soutěž SHOW US 2019 je zaměřena na umělecké podání tanečního výkonu bez předem
zadaných povinných prvků. V choreografii se soutěžící zaměřuje na celkové taneční
choreografii s příběhem, celkového zpracování taneční choreografie po umělecké stránce.
Porota zde posuzuje umělecké zpracování choreografie, podání a interpretaci daného
tanečníka/tanečnice. Jeho sílu i flexibilitu. Je to způsob, jakým vyjadřuje a prezentuje svůj
výkon, sám sebe, své umění. Porota hodnotí schopnost tanečníka/tanečnice předávat emoce
přes pohyb. Kostým, hudba, choreografie se mají navzájem doplňovat. Porota posuzuje
plynulost celého výkonu, sebevědomí a interpretaci tanečníka/tanečnice, originalitu zpracování
choreografie a umění rovnoměrně využít taneční prostor i obě taneční tyče.

III.

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Termín konání soutěže: 25.5.2019
Místo konání soutěže: Sportcentrum Brandýs nad Labem, Kostelecká 1776, 250 01, Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav
Související termíny s konáním finále soutěže:
10.12. 2018

otevření

soutěže,

zveřejnění

pravidel

na

webových

stránkách

Independance Brandýs a FB události pod názvem „SHOW US 2019“
31.01. 2019

uzávěrka možnosti podat přihlášku ve 23:59 hod, součástí přihlášky je:



souhlas o ochraně osobních údajů



souhlas zákonného zástupce o účasti v soutěži (u osob mladších 18 let)



úhrada startovného a připsání platby na účet studia nejpozději do 5 dnů od odeslání
přihlášky

02.02. 2019

informace ohledně pořádání
seznamu soutěžících finalistů

semifinálového

videokola,

zveřejnění

01.05. 2019

nejzazší termín pro zaslání hudby ve formátu MP3 + krátký popis
soutěžního vystoupení

25.05. 2019

finále soutěže SHOW US 2019

Termíny pro případ vyhlášení semifinálového kola:


15.03.2019 termín pro zaslání videonahrávky na email
brandys@independance.cz

 20.03.2019 termín pro zveřejnění finalistů

IV.

PODMÍNKY ÚČASTI A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE.

1. Soutěže SHOW US 2019 se mohou zúčastnit ženy, muži, děti a dvojice, které aktuálně
navštěvují lekce pole dance ve studiu Independance Brandýs nad Labem, či byli za
poslední rok alespoň na jedné lekci / workshopu, pořádaném studiem Independance
Brandýs, včetně individuálních lekcí.
2. Podmínka účasti pro osoby mladší 18 let: soutěže se mohou účastnit pouze na základě
písemného souhlasu zákonného zástupce. Tento souhlas zákonného zástupce je
přílohou soutěžního řádu a vyplňují zákonní zástupci nezletilých osob, odevzdávají
společně s přihláškou do soutěže.
3. Podmínkou účasti v soutěži je pro všechny osoby udělení souhlasu „Souhlas se
zpracováním osobních údajů dle GPDR“. Tento souhlas je součástí Soutěžního řádu a
vyplňují jej všechny osoby, které zasílají přihlášku do soutěže, za nezletilé osoby tento
souhlas vyplňují a svým podpisem stvrzují zákonní zástupci.
4. Podmínkou účasti je zaslání řádně vyplněné přihlášky na email organizátora soutěže
brandys@independance.cz do termínu 31. 01. 2019 a uhrazení startovného poplatku
ve výši 500 Kč na účet studia číslo 2700678719/2010 .
5. Přihlášku do soutěže, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Souhlas zákonného
zástupce u nezletilých osob vytiskněte, vyplňte, podepište a naskenovanou nebo
vyfocenou zašlete na výše uvedený e-mail do uvedeného termínu.
6. Všichni soutěžící musí být v den konání soutěže zdraví, v dobré fyzické kondici a ženy
nesmí být těhotné.
7. Pořadí finalistů ve finále soutěže bude určeno losem organizátora soutěže.

V.

FORMA SOUTĚŽE. SEMIFINÁLE.

1. Vypsané kategorie pro soutěž SHOW US 2019 jsou v oblasti Pole Dance:


Juniors Pole dance od 6 - 15 let (jednotlivec): v této kategorii mohou soutěžit
ti, kteří v roce konání soutěže dosáhnou věku 6 let, nesmí však překročit věkovou
hranici 15 let v soutěžním roce, tj. v roce konání soutěže nesmí dosáhnout věku 16
let



Seniors Pole dance 16+ (jednotlivec): v této kategorii mohou soutěžit všichni ti,
kteří v soutěžním roce 2019 dosáhnou věku 16 let a více.



Dvojice a skupiny pole dance open smíšené: věkově neomezeno, kategorie
dvojice / skupina může být smíšená (ženy, muži, dívky, chlapci)

2. Vyhlášeno bude vždy první až třetí místo (1. – 3. místo) dle bodu 1 uvedených
soutěžních kategorií, tj. :

Juniors Pole Dance 6 – 15 let
Seniors Pole Dance 16+
Dvojice a skupiny Pole Dance open smíšené
3. Dále bude vyhlášena tzv. Cena diváků. Tento titul získá soutěžící, která obdrží nejvíce
hlasů od diváků přítomných na soutěži. Odborná porota do tohoto hlasování nebude
zasahovat.
4. Otevření vypsané kategorie je dáno počtem přihlášených soutěžících, kdy v každé
kategorii musí být přihlášeni alespoň 2 soutěžící, v kategorii dvojic / skupin alespoň dvě
dvojice / skupiny.
5. Forma soutěže je jednokolová a všichni přihlášení soutěžící budou vystupovat živě před
publikem. Pouze v případě, že by bylo do jedné z kategorií přihlášeno více jak 12 osob,
bude v této kategorii vyhlášeno semifinálové videokolo, kdy porota na základě zaslané
videonahrávky vybere 10 postupujících finalistů.
6. O konání semifinálového videokola budou soutěžící informováni dva dny po ukončení
přijímání přihlášek, tedy v termínu do 02. 02. 2019 a to na FB události a emailem.
V této informaci budou mít veškeré podrobnosti týkající se nahrávek, termín apod.
7. Zveřejnění jmenného seznamu soutěžících proběhne na FB události soutěže. Všichni
soutěžící obdrží email s informací o konání finále.
8. Jednotlivé kategorie budou hodnoceny podle těchto kritérií:
Juniors Pole Dance jednotlivec od 6- 15 let včetně: bez ohledu na zkušenosti a prvky,
které ovládají. Hodnocení probíhá komplexně v aspektech flexibility, síly, provedení, technické
náročnosti, vytrvalosti, floorworku, tance, uměleckého dojmu a celkového charisma, kostým,
makeup. Dále se také budou hodnotit taneční dovednosti mimo tyč, plynulost a návaznost
tance vedle tyče a na tyči, floorwork.
Seniors Pole Dance 16+ jednotlivec: bez ohledu na zkušenosti a prvky, které ovládají.
Hodnocení probíhá komplexně v aspektech flexibility, síly, provedení, technické náročnosti,
vytrvalosti, floorworku, tance, uměleckého dojmu a celkového charisma, kostým, makeup.
Dále se také budou hodnotit taneční dovednosti mimo tyč, plynulost a návaznost tance vedle
tyče a na tyči, floorwork.
Dvojice / Skupiny Pole Dance smíšené: o tento titul se bude soutěžit komplexně z pohledu
sehrané dvojice / skupiny, synchronního provedení a provázání v aspektech flexibility, síly,
provedení, technické náročnosti vytrvalosti, floorworku, tance uměleckého dojmu,
choreografie, výrazu a celkového charisma.
9. Semifinálové nahrávky v případě vyhlášení semifinále:


V případě vyhlášení semifinálového videokola zašle řádně přihlášený soutěžící
videonahrávku své choreografie o délce jedna minuta a třicet sekund (1min
30s), s maximální toleranci 10 sekund (1min 40s) a je pro všechny kategorie
sjednocena.



Termín pro zaslání videonahrávky je do 15. 03. 2019, vyhlášení postupujících
finalistů do termínu 20.03.2019



Každá soutěžní videonahrávka, která bude mít délku více jak 1min 40s nebude
hodnocena a soutěžící bude se soutěže vyloučen/a.



V případě jeho průběhu, jsou hodnoceny odbornou porotou, kterou určuje
zástupce studia Independance Brandýs.



U semifinálové videonahrávky není potřeba žádné předmluvy, představení
soutěžícího jménem, příjmením apod. Videonahrávka slouží pro účely hodnocení
tanečního výkonu porotou



Tematické zpracování soutěžní choreografie v semifinále nesmí být kontroverzní,
tzn. nesmí navádět k násilí, propagovat drogy a jiné omamné látky, podporovat
rasovou nesnášenlivost.



Video musí být v jednom záběru ve studiu nebo v domácím prostředí na čistém
pozadí, nesestříhané.



Hudba nesmí být do nahrávky vložena dodatečně.



V záběru nesmí být žádné rušivé elementy, např. konverzace jiných osob,
postava kameramana apod.



Video musí být natočeno při dobrém osvětlení a barevně.



Video musí být natočeno z čelního pohledu. Doporučujeme natočit video tak, aby
byl dobře vidět i výraz, makeup a kostým. Zároveň také celá postava na tyči.



Pohyb kamery je povolen, taktéž přibližování a oddalování záběru.



Soutěžící ve všech kategoriích mají jednu tyč statickou a jednu spinovou a svůj
taneční výkon rozdělí rovnoměrně mezi obě tyče.



Z pohledu diváka je spinová tyč na pravé straně

VI.

FINÁLE.

1. Finálové kolo se bude konat živě, před zraky diváků.
2. Délka finálového vystoupení je pro jednotlivé kategorie:
Juniors Pole dance od 6 - 15 let (jednotlivec): vystoupení v délce od dvou minut
třiceti sekund do maximální délky tři minuty (2 min 30 s - 3 min max.)
Seniors Pole dance 16+ (jednotlivec): vystoupení v délce od tří minut do maximální
délky tři minuty třicet sekund (3 min – 3 min 30 s max.)
Dvojice a skupiny pole dance open smíšené: vystoupení v délce od tří minut třiceti
sekund do maximální délky čtyři minuty (3 min 30 s – 4 min max.)
3. Vyhlášené tituly vypsaných kategorií na 1., 2., 3. místě získávají medaili, diplom a
drobné věcné ceny.
4. Výherce tzv. Ceny diváků obdrží medaili.

5. Všichni ostatní soutěžící obdrží Účastnický list.

VII.

KOSTÝM A VYSTOUPENÍ

1. Soutěžící mohou odkládat části kostýmu jako např. kabát, maska, bunda, sukně, ale
musí i poté zůstat oblečeni v dresu, muži mohou vystupovat s odhalenou horní částí
těla.

2. Odhalování intimních partií je zakázáno.
3. Jakákoli forma nahoty (odhalování intimních partií, poprsí u žen) povede k okamžitému
vyloučení soutěžící(ho) ze soutěže.
4. Je zakázáno tančit ve spodním prádle, topless nebo v jakémkoli erotickém prádle.
5. Soutěžící mohou používat k tanci rekvizity, včetně živé rekvizity – osoby, v max počtu 5
osob.
6. Rekvizity nesmí být nebezpečné zdraví nebo životu jim ani okolí. O použití rekvizit musí
informovat organizátora soutěže předem, viz předem zveřejněné termíny. Nesmí se
jednat o otevřený oheň (svíčka), výbušniny, drogy, omamné látky, živá zvířata, apod.
7. Rekvizity si každý soutěžící zajišťuje sám, včetně jejich dopravy tam i zpět.
8. Živá rekvizita musí být pouze doplňkem k soutěžnímu výkonu, nesmí provádět prvky na
tyči, nesmí soutěžící/mu pomáhat do prvku na tyč / z tyče.
9. Tématické zpracování soutěžní choreografie nesmí být kontroverzní, tzn. nesmí navádět
k násilí, propagovat drogy a jiné omamné látky, podporovat rasovou nesnášenlivost.
10. Choreografie by měla obsahovat vyvážené množství spinů, dynamických kombinací,
prvků na flexibilitu i silových prvků.
11. Povolená obuv: taneční
podpatcích, platformy.

/

sportovní

obuv

(baletní,

jazzová,

gymnastická),

na

12. Rukavice a chrániče na kolena nebo kotníky nejsou povoleny. Pokud zdravotní stav
soutěžícího vyžaduje použití protiskluzových rukavic, je třeba zaslat potvrzení od lékaře
na brandys@independance.cz .
13. Tejpování ze zdravotních důvodů je povoleno.
14. Gripovací prostředky není dovoleno nanášet přímo na tyč. V případě potřeby si soutěžící
nanese na tělo. Není povolen grip na voskové bázi .

VIII. HUDBA

1. Na finálové vystoupení doporučujeme vzít s sebou záložní hudbu na USB nebo CD.
2. Není kladen důraz na žánr - je možno použít jakoukoli hudbu s výjimkou skladeb s
vulgárním, extrémistickým, diskriminujícím nebo jinak nevhodným textem.
3. Délka skladby se rovná délce finálového vystoupení každé(ho) soutěžící(ho).
4. Hudba pro finálové kolo musí být zaslána ve formátu MP3 na email organizátora
soutěže do termínu 01. 05. 2019.

IX.

TYČE. TANEČNÍ PODIUM.

1. Pole dance:


Každý soutěžící musí využít obě soutěžní tyče rovnoměrně.



Soutěžní tyče jsou stage X-pole o průměru 45 mm a výšce 3,1 m .



Materiál chrom.



V případě, že budou zajištěny tyče s pevným ukotvením „podlaha, strop“, budou
soutěžící v předstihu informováni.



Vzdálenost tyčí od sebe je 3,5 m.



Statická tyč je z pohledu diváka umístěna na levé straně, spinová tyč z pohledu
diváka na pravé straně.

X.

FOTOGRAFOVÁNÍ, NATÁČENÍ.

1. Soutěžící uděluje přihlášením do soutěže souhlas s použitím fotografií a videonahrávek
pořízených v průběhu celé soutěže organizátorovi soutěže k propagačním účelům a
v souladu s Ochrannou osobních údajů, stvrzuje toto svým podpisem.
2. Veškeré obrazové i audio materiály jsou natáčeny pro použití organizátora soutěže, jsou
jeho majetkem.

XI.

PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH.

1. Soutěžící jsou povinni dodržovat a respektovat tento soutěžní řád včetně jeho příloh.
2. Každý soutěžící se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a plně zodpovídá za svoje
zdraví, dále je zodpovědný za jakákoli zranění a nehody, která se mohou v průběhu
soutěže stát.
3. Účastník je plně odpovědný za svou zdravotní způsobilost a kompetenci k účasti
v soutěži, u nezletilých účastníků je toto stvrzeno souhlasem jejich zákonného
zástupce, které je předem podepsáno.
4. Soutěžící nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
5. Soutěžící má právo na odstoupení ze soutěže ze zdravotních důvodů, nemá však nárok
na vrácení startovného poplatku.

XII.

PRÁVA A POVINNOSTI ORAGNIZÁTORA

1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu tohoto soutěžního řádu. Jakákoliv změna
bude oznámena na FB stránce události.
2. Zdraví a bezpečnost soutěžících je pro organizátora prioritou. Organizátor však není
zodpovědný za případnou újmu na zdraví soutěžících.
3. Organizátor je povinen zajistit prostory pro finále, které jsou vhodné pro vystoupení
pole dance.
4. Organizátor je povinen zajistit očištění tyčí před každým vystoupením.
5. Organizátor je povinen zveřejnit seznam porotců.
6. Organizátor je povinen poskytnout první pomoc v případě nehody.

XIII. MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE
Soutěžící může být automaticky diskvalifikován před, v průběhu nebo po soutěži na základě:
 Poskytnutí lživých nebo nepřesných informací na přihlášce, tj. např. zatajení jakýchkoli

skutečností zařazení soutěžícího do odpovídající kategorie, účast a vítězství v jiných
soutěží, zdravotní stav apod. Diskvalifikace se hodnotí dle závažnosti porušení
soutěžního řádu.
 Porušení pravidel a předpisů soutěžního řádu.
 Jakékoli pomluvy na adresu organizátora, poroty, ostatních soutěžících v průběhu celé
soutěže – od zveřejnění až do ukončení soutěže.
 Nesportovní chování.
 Ohrožování svého života a zdraví
organizátora, porotců nebo diváků.

nebo života a zdraví

ostatních soutěžících,

 Vědomé odhalení intimních partií.
 Přímé oslovování porotců za účelem diskuse o průběhu soutěže nebo přímé či nepřímé
ovlivňování výsledků před nebo v průběhu soutěže.
 Používání vulgarismů
soutěžících.

na

adresu

porotců,

diváků,

organizátora

nebo

ostatních
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