
1. Ročník soutěže Pole Dance Kids 2017 
 

1. Obecná pravidla 

a) Datum konání soutěže je 29.10.2017 ve 14:00 hod.  
b) Místo konání soutěže je Kulturní centrum Líšeň, Brno. Pořadatel soutěže má právo místo 
konání změnit. 
c) Pořadatel soutěže je BIG ONE FITNESS, Geste, a.s. 
d) Soutěž je součástí finále GRAND PRIX fitness Brno.   
e) Soutěže je určena pouze pro děti ve věku 6 – 13 let včetně a to ke dni konání 
soutěže, tj. 29.10.2017. 
f) Soutěž je určena pro jednotlivce, děvčata i chlapce. 
g) Podmínkou účasti je občanství ČR a SR. 
h) Účast v soutěži je na vlastní nebezpečí. Zákonný zástupce dítěte prohlašuje, že je 
soutěžící v dobré fyzické kondici a lékař mu tuto soutěž povolil. 
ch) Zákonní zástupci dítěte musí do 15.10.2017 doložit podepsaný scan Souhlasu 
zákonných zástupců s účastí nezletilého na soutěži. Tento souhlas je součástí přihlášky, 
kterou pošlete na adresu info@big1fitness.cz nebo osobně na recepcích BIG ONE FITNESS 
Club, Benešova 14 nebo Václavská 6, Brno. Originál bude požadován v den soutěže včetně 
originálu kartičky zdravotního pojištění dítěte.                                                                                
Bez řádného odevzdání formuláře (přihlášky), jak 
elektronickou, tak fyzickou podobou nebude dítěti umožněno soutěžit. 
i) Zákonný zástupce přinese v den konání akce průkaz zdravotního pojištění dítěte. 
j) Kontaktní osoba: Sylva Vajčnerová mob: 606 390 907 

 
2. Přihláška 

a) Termín uzávěrky přihlášek je 15.10.2017 včetně 
b) Kapacita v součtu všech kategorií je maximálně 15 soutěžících. Po uzávěrce přihlášek 
dojde k roztřízení do kategorií.  
Případné kapacity soutěžících v jednotlivých kategoriích mohou být pořadatelem 
soutěže navyšovány či snižovány nebo kategorie sloučeny dle potřeby a zaslaného počtu 
přihlášek. 
Informace budou zveřejňovány průběžně na www.big1fitness.cz   
 
3. Startovné 

a) Startovné činí 0,-Kč 
 
4. Soutěžní kategorie 

a) Věkové kategorie se třídí dle aktuálního dovršeného věku soutěžícího dítěte 
k datu konání soutěže, tj. ke dni 29.10.2017. 
b) Rozdělení věkových kategorií v soutěži jednotlivců: 
Kategorie dělíme dle věku: 
6-9 let včetně 
10-13 let včetně 
Každá věková kategorie bude mít 2 úrovně: 
Začátečník – pole dance trénuje méně než  6 měsíců k datu přihlášky. 
Délka soutěžní písně min. 1:00, max 1:30. 
Používá se pouze statická tyč (stage). 
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Pokročilý – pole dance trénuje více jak 6 měsíců k datu přihlášky nebo trénuje kratší 
dobu, ale zvládá obtížnější inverty a přechody než v kategorii začátečník. 
Délka soutěžní písně min 1:00, max 2:00. 
Používá se statická tyč (stage).  
 
5. Technické parametry 

a) Grip: Na tyče je povoleno pouze magnesium, na tělo jakýkoliv grip. Tyč bude 
čištěna po každém soutěžícím technickým lihem. 
b) Soutěž bude probíhat na Stage X-Pole 45 mm Chrome -  statická. 
 
6. Kostým / dress code   

a) Jsou zakázány podpatky a obuv.  
b) Rekvizity jsou dovoleny, zakázány jsou ty, které by mohly jakkoliv znečistit 
taneční plochu dalším soutěžícím. 
c) Dále jsou zakázány kostýmy, které by mohly způsobit zranění soutěžícího dítěte 
(dlouhé rukávy, dlouhé sukně) a odhalovat intimní části těla. 
 
7. Vystoupení 

a) Zakazují se neslušná gesta a vulgarismy. 
b) Porotci soutěže budou posuzovat technickou obtížnost, 
provedení triků a přechodů mezi nimi, nápad, kvalitu choreografie, ladnost, 
propínání špiček a kolen, umělecký dojem a originalitu. 
c) Hodnotící škála bude v rozmezí 1-10. 
d) Celkový dojem budou hodnotit i diváci dle síly potlesku, který se bude měřit hlukoměrem. 
Body se připočítají do celkového hodnocení.     
 

8. Mediální práva 

a) Všichni soutěžící souhlasí, že organizátoři mají možnost používat pořízené fotografie a 

záběry ze soutěže pro dokumentační a propagační materiály pro vlastní potřeby do všech 

médií.   

9. Závěrečná ustanovení 
a) Všichni soutěžící jsou si vědomi, že porušení pravidel může vést k diskvalifikaci.                                            

b) Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na změnu pravidel bez předchozího upozornění.                           

c) Organizátoři nezodpovídají za jakékoli zranění, která si soutěžící při vystoupení v soutěži přivodí.  

 


