SÚŤAŽNÝ PORIADOK OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ
REPUBLIKY vo vzdušnej silovej atletike 2020
Slovak Open Air Power Athletics Championship 2020

I.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Dátum: 16.5.2020
Miesto konania: Piano club, Pod Sokolice 12, Trenčín
Organizátor: Sport Pole Dance Federation SLOVAKIA

II. CHARAKTER SÚŤAŽE

Otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky v Aerial Air Power Athletics 2020 (alebo Slovak
Open Air Power Athletics, ďalej iba „Majstrovstvá“ alebo „súťaž“) je akcia určená pre širokú
verejnosť, ktorej cieľom je zviditeľnenie športu, posilnenie vzťahov medzi športovcami
a zvýšenie úrovne aerial športu v rámci Slovenskej republiky. Súťaž bude prebiehať v dvoch
kolách:
1. Internetové predkolo určí účastníkov finálového kola
2. Finálové kolo 16.5.2020 v Trenčíne

III. PODMIENKY ÚČASTI A ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Majstrovstiev Slovenskej republiky v Pole Športe sa môžu zúčastniť osoby, ktoré v deň
konania súťaže dosiahli vek minimálne 6 rokov. Na vyžiadanie musí byť predložená kópia
rodného listu. V súťaži je povolená aj účasť súťažiacich s trvalým pobytom mimo Slovenskej
Republiky.
2. Osoby mladšie 18 rokov sa súťaže môžu zúčastniť iba na základe písomného súhlasu rodiča
alebo iného zákonného zástupcu. V kategóriách do 18 rokov musí byť tréner prítomný
priamo na pódiu počas celého vystúpenia.

3. Podmienkou je zaslanie prihlášky a dodržanie všetkých termínov. Prihlášky je

potrebné poslať najneskôr do 15.4.2020 na adresu info.msps1@gmail.com .
Prihlášku nájdete ako prílohu pravidiel. K prihláške je potrebné pripojiť odkaz na video,
na základe ktorého odborná porota vyhodnotí postupujúcich do ďalšieho kola.

4. Uhradenie štartovného vo výške 40,-€ v uvedenom termíne na číslo účtu organizátora
najneskôr do 20.4.2020:
Čísloúčtu: SK7583300000002300969402 SWIFT: FIOZSKBA.
Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko.
5. Všetci súťažiaci by mali byť zdraví, v dobrej fyzickej kondícii a ženy by si mali byť vedomé, že
nie sú tehotné. Súťažiaci budú požiadaní o predloženie lekárskeho potvrdenia o dobrom
zdravotnom stave. S týmito informáciami bude zaobchádzané diskrétne.
6. Všetci súťažiaci sú povinní oznámiť, ak boli v minulosti diskvalifikovaní z SPDFS súťaže.
7. Štartovné poradie v súťaži bude určené na základe výsledkov semifinálového kola alebo
organizátorom.

8. Každý súťažiaci musí počas svojho vystúpenia využiť rovnomerne obe tyče v oboch kolách
súťaže – Pole šport
9. Súťažiaci môžu zopakovať vystúpenia iba v nasledujúcich prípadoch:
a. Ak nastane technický problém s hudbou.
b. Ak nastanú okolnosti ohrozujúce zdravie a bezpečnosť, ako je napríklad nebezpečné
zariadenie – zle ukotvená tyč alebo tekutina na dlážke. Tento prípad sa však netýka
kĺzavosti tyče, pretože to je každým vnímané individuálne.
c. Zásadná závada kostýmu.
d. Na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu.
Pokiaľ sa súťažiaci rozhodne aj napriek technickým závadám (napríklad hudba) vo svojom
výkone pokračovať, nebude už možné jeho vystúpenie opakovať.
10. Súťažiaci, ktorí chcú počas súťaže používať rukavice proti kĺzaniu, sú povinní predložiť
písomné potvrdenie od doktora, že trpia hyperhydrózou (nadmerné potenie rúk).
11. Súťažiaci budú bodovaní v nasledovných kategóriách: technika, prevedenie, herecký výkon,
povinné prvky, trestné body.
12. Súťažiaci sú povinný nahlásiť zvolené povinné prvky najneskôr do 30.4.2020 e-mailom, na
adresu info.msps1@gmail.com
13. Víťazom v každej kategórii sa stane súťažiaci, ktorý získa najvyšší počet bodov. Ak majú dvaja
súťažiaci rovnaký počet bodov, zvíťazí ten, ktorý má vyšší počet bodov za techniku. Ak majú
dvaja súťažiaci rovnaký počet bodov za techniku, bude za víťaza vyhlásený súťažiaci s najvyšším
počtom bodov za prevedenie (zrážky za techniku).

14. Titul Majsterka SR v Pole Šport 2020 vo všetkých kategóriách je udeľovaný s celoživotnou
platnosťou, ak nebudú aplikované sankcie.
15. Súťažiacim, ktorí sú držitelmi slovenského občianstva, a zároveň dosiahli najlepšie
umiestnenie v súťaži (3 najlepší v rámci slovenského zastúpenia), bude organizátorom zaistená
účasť na súťaži Pole Arnold Spain a na súťažiach európskej, resp. svetovej úrovne
organizovaných IAAF (Aerial Art Federation) a federáciou POSA.
16. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranného určenia podmienok účasti súťažiacich na
medzinárodných súťažiach, a to v závislosti na podmienkach účasti súťažiach na medzinárodnej
súťaži. Ak odmietne niektorý zo súťažiacich účasť na medzinárodnej súťaži, jeho miesto nemôže
byť poskytnuté súťažiacim s nižším počtom získaných bodov.
17. Prihláška nebude prijatá, ak nebudú splnené všetky požiadavky v stanovených termínoch.
18.Súťažiaci si musí zvoliť podkategóriu „B“ v nasledujúcich prípadoch:
 Účastník má skúseností so vzdelávaním v športovej oblasti viac ako 1 v atletike,
gymnastike, akrobacii, plávaní, v krasokorčuľovaní, tanci, v spoločenských tancoch
a v cirkusových umeniach;
 Účastník trénuje viac ako 1 rok pod vedením trénera , ktorý má certifikát/diplom zo
športovej školy, diplom z univerzity v športoivom odbore, diplom špecialistu na
choreopgrafie a /alebo v cirkusovom žánri;
 Účastník trénuje viac ako 1 rok pod vedením trénera, ktorý ma certifikáciu III.stupňa
(a vyššiu) v atletike, gymnastike, akrobacii, plávaní, krasokorčuľovaní, spoločenskom
tanci.
19.Súťažiaci, ktorý sa umiestnil na 1., 2. alebo 3. mieste v kategórii „Singles Amateurs A/B“
v predchádzajúcom ročníku súťaží organizovaných SAAPA, je povinný sa prihlásiť do
kategórie „Singles Professionals“ v aktuálnom ročníku. Táto podmienka platí v prípade, ak
v danej kateórii v predchádzajúcich súťažiach bolo 6 a viac súťažiacich.

Súťažné kategórie:

IV.

Kategória

Vek

Športové skúsenosti
viac ako 1 rok

Počet súťažiacich

Babies /singles/ A

6 - 9 r.

Bez skúseností

1

Babies /singles/ B

6 - 9 r.

Vyžadované

1

Children /singles/ A

10 – 13 r.

Bez skúseností

1

Children /singles/ B

10 – 13 r.

Vyžadované

1

Juniors /singles/ A

14 – 17 r.

Bez skúseností

1

Juniors /singles/ B

14 – 17 r.

Vyžadované

1

Women Amateur A

18 – 39 r.

Bez skúseností

1

Women Amateur B

18 – 39 r.

Vyžadované

1

Women Profi

18 – 39 r.

Vyžadované

1

Women Masters

40+

Nevyžadované

1

Doubles

18+

Nevyžadované

2

Groups

18+

Nevyžadované

3+

FORMA SÚŤAŽE - SÚŤAŽNÉ KOLÁ
1. SEMIFINÁLE (INTERNETOVÉ PREDKOLO)
Súťažiaci bude hodnotený odbornou porotou na základe zaslanej videonahrávky. Postup z
internetového predkola je podmienkou účasti vo finále, pričom do finále postúpia súťažiaci,
ktorí v jednotlivých kategóriách získajú najvyšší počet bodov. Do semifinálového predkola
sa súťažiaci prihlasuje zaslaním prihlasovacieho formulára a odkazom na semifinálové video
na email: info.msps1@gmail.com do 1.5.2020, 23:59 hod, potom sa registrácia uzatvára.
Menný zoznam prihlásených účastníkov bude zverejnený na facebook-ovej stránke
federácie po uzávierke prihlášok. Výsledky semifinále budú oznámené a zverejnené na
internete po ohodnotení zaslaných videí porotou do 10.5.2020. V prípade, že počet
prihlásených v jednotlivých kategóriách nepresiahne kapacitu (15 súťažiacich pre kategórie
Amatér a Profesionál, 10 súťažiacich pre kategóriu Dvojice), semifinálové videá v danej
kategórií nebudú hodnotené porotou, nebude zostavené poradie a postup do finále bude
automatický. V prípade odstúpenia niektorého zo súťažiacich pred dňom konania súťaže
závisí na uvážení organizátora, či uvoľnené miesto v súťaži ponúkne ďalšiemu súťažiacemu
na základe poradia v semifinále, alebo miesto ponechá neobsadené.

PRIHLASOVACIE VIDEO DO SEMIFINÁLOVÉHO KOLA:

• Dĺžka 1m 30s – 1min 40s;
• Musí byť natočené pre účely súťaže;
• súťažiaci musí byť snímaný spredu;
• kvalita videa musí byť postačujúca na zreteľné rozpoznanie choreografie a súťažiaceho;
• Slúži na kontrolu správneho zaradenia do kategórie;
• Pravidlá pre prihlasovacie video sú zhodné s pravidlami finále súťaže (kostým, choreografia,
make-up, účes);
• Video musí byť k dispozícii online prostredníctvom kanála www.youtube.com;
• Názov videa musí zahŕňať celé meno súťažiaceho/-ich a kategóriu, v ktorej chce športovec
súťažiť;
• V semifinálovom videu musí byť využité náradie, v prípade pole šport dve tyče, statická aj
spinová, v prípade aerial hoop kruh;
• Video nesmie obsahovať žiadne strihy, rušivé zvuky, ani iné osoby okrem súťažiaceho a
musí
byť natočené v primeraných svetelných podmienkach. Videá s efektmi, filtrami, tmavé
videá, či neprávne orientované videá bude penalizované.
2. FINÁLE
Do finálového kola, ktoré sa uskutoční dňa 16.5.2020 v Trenčíne v priestoroch Piano
Club, postupujú súťažiaci, ktorých vystúpenie zhodnotí odborná porota na základe
videonahrávky zo semifinálového kola. Pre finálové kolo platia nasledovné pravidlá, ktoré
sú uvedené nižšie v kapitolách V. až X.
V.

ŠTRUKTÚRA CHOREOGRAFIE
Účastník vystupuje s hudobným doprovodom a vykonáva cvičenia športového charakteru, ktorý
korešponduje s nasledujúcimi požiadavkami APA (Air Power Athletics):

Pole šport: cvičenia prebiehajúce s využitím športového náradia, ktoré je charakterizované ako
dlhá tyč s priemerom 4-4,5 cm, fixovaná minimálne na jednej strane s využitím pevného alebo
závesného kotvenia. Počas súťažného vystúpenia sú k dispozícii dve tyče, vo vzdialenosti 3-5 metrov
a súťažiaci musia využiť rovnako statickú ako aj spinovú tyč.

Aerial hoop: cvičenia prebiehajúce na visiacom kovovom náradí, ktoré ma tvar presného kruhu.
Používanie „hand loop“ úchytu na kruhu je povolené podľa dole uvedeného obrázka:

Začiatok
vystúpenia

Koniec
vystúpenia

Využitie
dynamického
náradia alebo
spinových prvkov

Zostup z
náradia (dotyk
s podlahou)

Floorwork

Prechod
medzi
tyčami

Pole

Floorwork

Floorwork

Povinné

Bez obmedzení

Celkovo nie
viac ako 35 sek

Bez
obmedzení

Aerial
hoop

Floorwork nie
viac ako 15
sek.

Floorwork nie
viac ako 15
sek.

Povinné

Bez obmedzení

Iba na začiatku
a na konci
vystúpenia

Náradie

VI.

----------

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1. Všetci súťažiaci sa musia dostaviť a zaregistrovať v organizátorom určenom čase, výnimka
môže byť akceptovaná na základe písomného povolenia organizátorom.
2. Všetci súťažiaci musia mať po celú dobu súťaže platné zdravotné poistenie.
3. Všetci súťažiaci musia doniesť na registráciu platný doklad totožnosti (OP alebo cestovný pas)
a potvrdenie o zdravotnom stave.
4. Všetci súťažiaci si riadne prečítajú pravidlá a jeho prílohy, rozumejú im a súhlasia s nimi.
5. Súťažiaci sa zaväzuje, že sa bude chovať spôsobom odpovedajúcim medzinárodným
športovcom.
6. Súťažiaci sa účastní súťaže na svoje vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nezodpovedá za
akékoľvek zranenia a nehody, ktoré môžu počas súťaže nastať.
7. Súťažiaci bude rešpektovať a riadiť sa podľa organizátora stanovených skúšok a časov
vystúpení.
8. Súťažiaci bude prítomný pri vyhlásení výsledkov, výnimkou je zdravotná indispozícia.
9. Ak súťažiaci naruší priebeh súťaže, môže mu byť uložená pokuta, alebo môže byť
diskvalifikovaný v súlade s kapitolou XVI. a XVII.

VII.

HUDBA
1. Dĺžka a trvanie spievodnej hudby:
Pre všetky kategórie okrem detských kategórií:
Dĺžka trvania vystúpenia je 3min 30 sek – 4min 5 sek
Pre detské kategórie do 18 r.:

Dĺžka trvania vystúpenia je 2min 30 sek – 3min 30 sek
2. Hudobný doprovod musí začat jasným zvukovým signálom (pípnutím) označujúcim začiatok
vystúpenia.
3. Hudba musí byť inštrumentálneho charakteru, t.j. môže obsahovať jeden alebo viaceré
hudobné nástroje, ako aj hlas, ktorý je využitý ako hudobný nástroj. Povolené sú všetky
hudobné nástroje za podmienok, že hudba znie jasne a čisto a napomáha rytmickému
prevedeniu jednotlivých cvičení.
4. Hudba môže obsahovať ozveny využité ako hudobný inštrument. Povolené sú aj chorály ale
bez slov.
5. Hudba musí mať jasnú štruktúru a logiku. Spájanie skladieb je povolené. Je možné spojiť 2
alebo viaceré hudobné kompozície, pričom jednotlivé skladby musia byť dobre napojené
s harmonickým prechodom. Náhodné spájanie hudbných fragmentov nie je povolené.
6. Je zákazané použitie hudby/ zvukov, ktoré nie sú primerané alebo typické pre športové
udalosti (napr. Siréna, hlas motora, etc.)
7. Nedodržanie stanovenej dĺžky hudby pre vybranú kategóriu bude penalizované zrážkou
bodov.
8. Finálová hudba musí byť poslaná vo formáte mp3 najneskôr do 01.05.2020 na mailovú
adresu info.msps1@gmail.com
VIII.

KOSTÝM

1. Kostým súťažiaceho musí zodpovedať požiadavkám týchto pravidiel. Porušenie môže viesť
k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže, pokiaľ nedôjde k odstráneniu nedostatkov zo strany
súťažiaceho.
2. Súťažiaci musí vystupovať oblečený v upnutom, čistom a upravenom kostýme.
3. Kostým účastníka nesmie obsahovať reklamné prvky ani akýkoľvek iný druh reklamy počas
celej doby trvania súťaže. Kostým môže obsahovať logo SAAPA, jej oficálnych sponzorov
a partnerov, prípadne partnerov akreditovaných na konkrétnu súťaž.
4. Kostým súťažiaceho musí byť športového charakteru.

Pole šport:
Ženský kostým pozostáva z jednodielneho(nie overal) alebo dvojdielneho úboru a musí
korešpondovať s nasledujúcimi požiadavkami:
- Zóna dekoltu musí byť kompletne prekrytá;
- Spoj medzi hornou a spodnou časťou kostýmu (v prípadne leotardu) nesmie byť menej
ako 5cm široký. Spoj môže byť umiestnený aj vpredu alebo v bočnej časti. Spoj na zadnej
časti nie podmienkou. Oblasť spoja nesmie obsahovať krúžky, háčiky, klipy, atď.;
- Šírka spodnej časti kostýmu (kraťasy leotardu) musí byť najmenej 10cm. Nesmie
obsahovať žiadne strapce, krúžky, atď.;
- Šírka klinu musí byť najmenej 8 cm;
- Oblasť zadku musí byť prekrytá na 90% a niesmie odkrývať viac ako 10% pokožky počas
cvičenia;

Mužský kostým pozostáva zo šortiek a odevu vyrobeného z látky, ktorá prekrýva hornú časť tela.

Aerial hoop:
Ženský kostým pozostáva zo športového overalu, ktorý kompletne zahaľuje nohy až po
chodidlá, so stojacikom golierikom a musí korešpondovať s nasledujúcimi požiadavkami:
- Výška stojačika musí byť najmenej 4 cm a nie viac ako 6 cm;
- Zóna dekoltu musí byť kompletne prekrytá;
- Rukávy nie su požadované ale odporúčajú sa.
Mužský kostým pozostáva z mužského overalu, ktorý nemá obtiahnuté nohavice.
5. Zakázané je použitie akýchkoľvek dekorácií kostýmu, ktoré nie sú nevyhnutnou súčasťou
leotardu. Napríklad povolené sú tkaniny všité do leotardu, ale zakázané sú akékoľvek detajly,
ktoré sa odeľujú od leotardu, ako krídla, mašle, volániky, sukničky, atď.
6. Kostým musí mať podšívku alebo musí byť vyrobený z hrubšej tkaniny prekrývajúcej intímne
partie.
7. Kostým musí zakrývať spodné prádlo. Spodné prádlo je požadované.
8. Je zakázané použiť kostým a/alebo detajly, ktoré sú vyrobené
z priesvitného/polopriesvitného materiálu, lakovaných, gumených alebo latexových
materiálov, je zakázané použitie dekorácií ako pierka, ostne alebo iné ostré predmety.
9. Použitie sieťky je povolené iba v prípade, že je podložená nepriesvitnou podšívkou. Bez
podšívky môže byť použitá len na rukávoch.

10. Použitie/čiastočné použitie látky jasných farieb s reflexným efektom je úplne zakázané.
11. Otváracej ceremónie súťaže sa všetci súťažiaci musia zúčastniť oblečení v súťažnom kostýme.
12. Záverečnej ceremónie súťaže sa všetci súťažiaci musia zúčastniť oblečení v súťažnom
kostýme.
13. Tréner (zástupca) súťažiacich pod 18 rokov musia mať oblečené športové oblečenie počas
prítomnosti na pódiu v rámci podpory súťažiaceho ako aj počas otváracej ceremónie.

IX. GRIPY
1. Sú povolené akékoľvek prípravky (gripy) okrem vypísaných nižšie. Tyče sa nesmú gripovať.
a. Stickum Grip
b. Rosin Grip
c. Gorilla grip
d. Itac2
Prípravky môžu ovplyvniť vystúpenie ďalších súťažiacich alebo spôsobiť alergiu. V prípade
použitia takého prípravku hrozí nepripustenie k vystúpeniu alebo diskvalifikácia.
2. Súťažiaci si môžu vyčistiť tyče sami, ak to preferujú. K čisteniu musia používať čistiace
prostriedky poskytnuté organizátorom.
3. Rukavice proti šmýkaniu môžu byť použité iba po predložení písomného potvrdenia od
lekára.
X. ÚČES A MAKE-UP
1. Vlasy by mali byť zopnuté dozadu a vyčesané nahor, aby nezakrývali tvár a krk. Porotcovia by
mali jasne vidieť tvár a postavenie krku. Súťažiaci by si nemal počas vystúpenia odhrňovať
vlasy z tváre alebo krku.
2. Make-up môže odrážať vystúpenie. Patria sem napríklad umelé riasy, ozdoby a kamienky.
Avšak je zakázané mať akúkoľvek formu masky alebo body paintu.
3. Klobúky akéhokoľvek tvaru, typu, veľkosti nie sú povolené.
XI. FOTOGRAFIE A VIDEO
1. Všetci súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzujú, že sa vzdávajú akýchkoľvek práv na
fotografie a videa zaobstarané počas súťaže a súhlasia s tým, že tieto fotografie a videá môžu
byť použité za účelom tréningu alebo propagačne a na reklamné účely.
2. Všetci súťažiaci súhlasia s tým, že môžu byť fotografovaní, natáčaní alebo požiadaní
o rozhovor.

3. Všetci súťažiaci súhlasia s tým, že môžu byť fotografovaní alebo filmovaní počas akejkoľvek
udalosti, ktorej sa zúčastnia pred, počas alebo po súťaži, pokiaľ daná udalosť súvisí so
súťažou – napr. workshop, rozhovory, predstavenie, atď.
4. Všetky fotografie a zábery súťažiacich, ako aj akékoľvek záznamy z konania akcie zostávajú vo
vlastníctve organizátora.
5. Súťažiaci nemajú právo na náhradu za fotografie a iné záznamy nahrané pred, počas a po
súťaži.
XII. VÝSLEDKY
1. Akékoľvek výsledky sú zhromažďované pomocou počítača.
2. Výsledky budú spočítané a vyhlásené po vystúpení posledného súťažiaceho.
3. Všetky výsledky budú zverejnené na webe organizátora, a to počas 48 hodín po skončení
súťaže.
XIII.

CENY

1. Vo všetkých kategóriách sa súťaží o titul Majster Slovenskej republiky v Pole Šport pre rok
2020.
2. Na základe výsledku prebehne vyhlásenie nasledujúcich cien:
a. Cena za celkové umiestnenie na 1. Mieste
b. Cena za celkové umiestnenie na 2. Mieste
c. Cena za celkové umiestnenie na 3. Mieste
3. Víťaz z každej kategórie obdrží zlatú medailu (1.miesto).
4. Súťažiaci na druhom alebo treťom mieste obdržia striebornú alebo bronzovú medailu.
5. Peňažné a iné dary sú udelené na základe propagácie alebo sponzoringu. Konkrétne
informácie o daroch budú oznámené organizátorom pred zahájením súťaže.
XIV.

PRÁVA A POVINNOSTI SÚŤAŽIACICH

1. Súťažiaci sú povinní dodržať a rešpektovať tento súťažiaci poriadok s jeho prílohami.
2. Všetci súťažiaci sa musia chovať takým spôsobom, ktorý zodpovedá chovaniu
medzinárodných športovcov.
3. Súťažiaci mladší 18 rokov by mal prísť so schváleným doprovodom (rodič/zákonný
zástupca/tréner), ktorý má podpisovú právomoc.
4. Súťažiaci sú povinní mať pri sebe v dobe konania súťaže platný doklad o zdravotnom poistení
a platný doklad totožnosti (OP alebo cestovný pas).

5. Na svoje vystúpenie je každý súťažiaci povinný čakať pri pódiu, kam sa musí dostaviť dve
vystúpenia pred plánovaným vystúpením.
6. Súťažiaci vstúpi na pódium, keď je k tomu vyzvaný.
7. Každý súťažiaci sa zúčastní súťaže na vlastné nebezpečenstvo a rozumie tomu, že organizátor
nie je zodpovedný za akékoľvek zranenia alebo nehody, ktoré môžu počas súťaže nastať.
8. Účastník súťaže je plne zodpovedný za svoju zdravotnú spôsobilosť a kompetenciu k účasti
v súťaži. Účastník je povinný vyvarovať sa predvádzaniu takých prvkov, ktoré môžu ohroziť
jeho zdravie.
9. Každý súťažiaci bude prítomný pri vyhlásení výsledkov, výnimkou je zdravotná indispozícia.
10. Súťažiaci sú povinní dodržiavať termíny pre súťažiacich.
11. Súťažiaci nesmú byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
12. Súťažiaci zaslaním registračného poplatku (štartovného) dávajú svoj súhlas s pravidlami
súťaže.
13. Súťažiaci majú právo na požiadanie dostať všetky potrebné informácie, vysvetlenie
k bodovaciemu systému a forme súťaže.
XV. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
1. Organizátor si vyhradzuje právo na:
a. Zmenu tohto súťažného poriadku alebo jeho príloh. Akákoľvek zmena bude oznámena
bez zbytočného predlžovania hneď po prijatí na webových stránkach.
b. Hlavný rozhodca rozhoduje, či daný súťažiaci, ktorý je v rozpore s pravidlami a predpismi
alebo etickým kódexom, bude penalizovaný alebo diskvalifikovaný.
c. Rozhodnúť o záležitostiach, ktoré nastanú pred alebo počas Majstrovstiev a ktoré nie sú
upravené pravidlami, podmienkami a etickým kódexom.
d. Organizátor zabezpečuje zdravotnú pomoc pri úraze. Zdravotník rozhoduje o tom, či
zranený športovec môže pokračovať alebo sa zúčastniť súťaže.
e. Zdravie a bezpečnosť súťažiacich je pre organizátora prioritou. Organizátor však nie je
zodpovedný za prípadnú ujmu na zdraví súťažiacich.
f.

Organizátor nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vecí súťažiacich ani
porotcov.

2. Organizátor je povinný:
a. Zverejniť prílohu k pravidlám s miestom uskutočnenia Majstrovstiev a s termínom.
b. Zaistiť súťažiacim tanečné tyče: statickú a rotačnú, dopredu nahlásiť ich priemer a výšku.

c. Hlásiť všetky zmeny týkajúce sa súťaže na webových stránkach.
d. Poskytnúť priestory na prezlečenie a na konanie Majstrovstiev.
e. Zabezpečiť, aby priestory boli vhodné pre vystúpenie (podlaha, výška stropu, osvetlenie,
ozvučenie,...)
f.

Skontrolovať inštaláciu tanečných tyčí a následne ich otestovanie.

g. Poskytnúť účastníkom možnosť vyskúšať si tanečné tyče v deň Majstrovstiev.
h. Zabezpečiť očistenie tanečných tyčí pred každým vystúpením.
i.

Poskytnúť všetky potrebné informácie porotcom.

j.

Poskytnúť prvú pomoc v prípade incidentu alebo nehody.

XVI.

SANKCIE

Hlavný rozhodca môže počas súťaže súťažiacemu udeliť trestné body za nasledujúce
priestupky:
1. Porušenie pravidiel, podmienok a etického kódexu. Sankcia závisí od miery porušenia.
2. Uvedenie nepravdivých alebo nepresných informácií v prihláške. Sankcie závidia od miery
porušenia.
3. Nešportové alebo antisociálne chovanie.
4. Nedodržanie minimálneho alebo prekročenie maximálneho času stanoveného pre
vystúpenie.
5. Priama komunikácia s publikom z pódia (gestá, rozprávanie,...)6. Nevhodná choreografia, kostým, účes a make-up v súlade s kapitolou VII. a X. Sankcie
závisia od miery porušenia.
7. Nevhodné šperky a rekvizity v súlade s kapitolou VIII.
8. Neskorý príchod na registráciu a skúšku bez predchádzajúceho dohovoru
s organizátorom.
9. Neskorší príchod do zákulisia pred vystúpením.
10. Neskorý nástup na scénu.

XVII.

DISKVALIFIKÁCIA

Súťažiaci môže automaticky byť diskvalifikovaný počas alebo po skončení súťaže. Organizátor alebo
hlavný rozhodca si ďalej vyhradzuje právo na odobranie titulu súťažiacemu za následujúce
priestupky:
1. Porušenie pravidiel, podmienok a etického kódexu. Diskvalifikácia závisí na miere porušenia.
2. Uvedenie nepravdivých alebo nepresných informácií v prihláške. Diskvalifikácia závisí na
miere porušenia.
3. Nešportové chovanie alebo zneváženie súťaže.
4. Ohrozenie vlastného života alebo života a zdravie súťažiacich, organizátorov, poroty
a publika.
5. Žiadny príchod na javisko.
6. Použitie zakázaných gripov.
7. Nevhodná choreografia, kostým, účes a make-up v súlade s kapitolou VII. a X. Diskvalifikácia
závisí od miery porušenia.
8. Úmyselné aj neúmyselné obnažovanie.
9. Žiadny doprovod športovca nesmie byť prítomný na pódiu. Pre kategóriu Babies je doprovod
na pódiu povolený.
10. Priame kontaktovanie poroty a diskutovanie výsledkov súťaže, priame alebo nepriame
ovplyvňovanie rozhodnutia poroty pred alebo po skončení súťaže.
11. Znevažovanie mena organizátora.
12. Negatívne vyjadrovanie sa o pole dance a pole šport pred kýmkoľvek z publika alebo médií.
13. Negatívne vyjadrovanie sa o porote, organizátorovi, ostatných športovcov, sponzoroch,
výsledkoch.
14. Používanie vulgárneho jazyka.
XVIII.

POROTA

1. Porota sa skladá z profesionálov z tanečného, umeleckého a športového odboru.
2. Porota sa skladá z porotcov, z ktorých súčasne jeden bude pôsobiť ako hlavný porotca.
Konkrétny počet porotcov a obsadenie poroty určí organizátor.
3. Jednotlivý porotcovia udeľujú súťažiacim body do hodnotiaceho protokolu. Porotcovia musia
súťažiacim udeľovať body nezávisle od ostatných.
4. Po skončení hodnotenia ho už nemôžu porotcovia meniť, výsledkové listiny sú uchované.

5. Výsledný počet bodov súťažiaceho predstavuje súčet bodov udelených všetkými porotcami.
6. Hlavný rozhodca ďalej kontroluje protokoly jednotlivých porotcov a rozhoduje o zrážkach
a diskvalifikácii súťažiacich.
7. Rozhodnutie porotcov je konečné.
8. Odvolanie sa a sťažnosť musia byť podané v správnom formáte a to počas siedmych dní od
vyhlásenia výsledkov.
9. Všetky výsledky sú zhromaždené prostredníctvom počítača.
10. Ako náhle je hodnotenie poroty ukončené, nie sú povolené žiadne následné hodnotenia ani
debaty, ktoré by zmenili výsledky.
11. Hodnotiace protokoly sú zhromaždené po každom vystúpení.
12. Porotcovia, ktorí potrebujú pomôcť, sa musia prihlásiť zdvihnutím ruky. Počas programu
môžu porotcovia hovoriť iba s hlavným porotcom.
13. Po celú dobu súťaže musí byť porota oddelená od súťažiacich aj divákov.
14. Porotcovia nesmú opustiť svoje miesto, pokiaľ im to nepovolí hlavný porotca. Ak im zostane
nevoľno, v tomto prípade bude požiadaný náhradný porotca, aby zaujal ich pozíciu.
15. Porotcovia musia byť usadení na miestach s najlepším výhľadom na pódium.
XIX.
Súťažiaci:

VYMEDZENIE POJMOV
osoba pozvaná k účasti v súťaži

Choreografia: zostava zahrňujúca spiny, prechody, inverty, úchopy, pózy, triky, zdvihnutie tela (lift),
akrobaciu, gymnastiku, šplhy, prechyty, kontrolované pády, šnúry a floorwork

Bodovanie Slovak Open Air Power Athletics Championship 2020
Pravidlá bodovania majstrovstiev je 5 bodové:

0 bodov – nedostatočné
1 bod – zlé
2 body – neuspokojivé
3 body – uspokojivé
4 body – dobré
5 bodov – výborné
Pravidlá bodovania:
Protokol porotcu – náročnosť a technika
Nr
Názov
1.
Difficulty and techniques
1.1.
Úroveň obtiažnosti prvkov a ich
prevedenie
1.2.
Držanie prvkov
1.3.
Nástup zo zeme a šplh
1.4.
Nástup zo vzduchu (z tyče, zo závesu)
1.5.
Originálne prechody (vrátane
zem/náradie a náradie/zem)
1.6.
Originálne kombinácie
1.7.
Držanie a rovnováha – držanie, stojky tyč, závesy – aerial hoop
1.8.
Flexibilita na náradí

1.9.

1.10.
1.11.

Nebezpečné prvky a atraktívne triky
(kompozícia 3 a viacerých prechodov,
dropy)
Synchronizácia v kategóriách doubles
a groups
Zmena techniky formácie počas
interakcie súťažiacich v kategórii
doubles

Maximálne skóre

Poznámky

5
5
5
5
5
5
5
5

5

5
5

Nehodnotené
v mužských
a zmiešaných
kategóriách
Nehodnotené pre
všetky detské
kategórie

Protokol porotcu – prevedenie
Nr
Názov
2.
Prevedenie
2.1.
Choreografia
2.1.1.
Dynamika a amplitúda
2.1.2.
Grácia a držanie tela
2.1.3.
Floorwork
2.1.4.
Klasické vlny
- Na tyči telom a rukami
- Na aerial hoop rukami, nohami a
telom
2.1.5.
Začiatok vystúpenia
2.1.6.
Koniec vystúpenia
2.2.
Herecký výkon
2.2.1.
Výraz tváre (v súlade s hudbou
a základnou ideou vystúpenia)
2.2.2.
Hudba a kostým (súlad medzi
hudbou a kostýmom)
2.2.3.
Muzikálnosť vystúpenia (súlad medzi
hudbou a prvkami)
Protokol porotcu – trestné body
Nr
Názov
3.
Zrážky
3.1.
Ruky, kolená, chodidlá (level
dopnutia, rovné línie)
3.2.
Viditeľnosť prvkov
3.3.
Pád z náradia
3.4.
Pošmyknutie na náradí
3.5.

3.6.

3.7.

Kontrola nad pohybmi (na zemi, na
náradí, narušenie prechodu medyi
tyčami)
Kostým a príslušenstvo, ktoré nie je
v súlade s pravidlami súťaže

Pokračovanie vo vystúpení po
skončení hudobného doprovodu
(vrátane spinov a prerušenia
vystúpenia pred skončením hudby)

Maximálne skóre

Poznámky

5
5
5
5

Nehodnotené
v mužských
a zmiešaných
kategóriách

5
5
5
5
5

Skóre
Za každý prípad

0.5

Za každý prípad
Za každý prípad
Za každý prípad

2
od 1 do 10
1

Za každý prípad

2

Za každý prípad
porušenia pravidiel
(príslušenstvo,
makeup, ozdoby,
spodná bielizeň)
Nedostatočné
upevnenie športového
úboru
Viditeľné línie
intímnych partií
Viditeľné spodné
prádlo
Neprítomnosť
spodného prádla
Za každý prípad

1

2

3
4
5
from 1 to 5

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

Utieranie rúk alebo iných častí tela
(napríklad chodidlo) o športové
náradie
Erotické prvky a pózy
Spev, rozprávanie, vydávanie zvukov,
komunikácia s obecenstvom alebo
rozhodcami počas vystúpenia, bez
ohľadu na to, či ide o súťažiaceho
alebo jeho trénera (doprovod)
Viditeľné opakovanie rovnakých
prvkov okrem šplhania a nástupov do
cvikov
Predvádzanie prvkov na tyči
sprievodnou osobou

Za každý prípad

2

Za každý prípad
Za každý prípad

3
1

Za každý prípad

1

Za každý prípad

5

POVINNÉ PRVKY
Všetky povinné prvky musia byť vykonané tak, ako je popísané na nasledujúcich stranách. Skóre za
jednotlivé prvky bude založené na stupni obtiažnosti. Súťažiaci si vyberá počet povinných prvkov
podľa kategórie.

POLE SPORT
Babies /singles/ A, B ( 2 povinné prvky )
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Vnútorná noha
pokrčená – 0,5-0,7

Nohy zohnuté,
rozkročmo – 0,5-0,7

Obe nohy úplne
narovnané – 0,8-1

Nohy narovnané,
rozkročmo – 0,8-1

Nohy úplne
narovnané, rozkročmo
v uhle do 180° - 0,50,7

Výdrž v pozícii 3
sekundy – 0,5-0,7

Nohy úplne
narovnané, rozkročmo
v uhle 180°a viac –
0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 3 sekundy – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Rotácia 360° – 0,5-0,7
Rotácia 720° – 0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Children /singles/ A,B ( 3 povinné prvky )
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Výdrž v pozícii 3
sekundy – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 3
sekundy – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 3 sekundy – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 3 sekundy – 0,8-1

Výdrž v pozícii 3
sekundy – 0,5-0,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 3 sekundy – 0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Nohy pokrčené - 0,50,7

Rotácia 360° – 0,5-0,7
Rotácia 720° – 0,8-1

Obe nohy narovnané,
chodidlá vyššie ako
hlava – 0,8-1

Juniors /singles/ A,B ( 3 povinné prvky )
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Bedrá v dotyku s
tyčou – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 3
sekundy – 0,5-0,7

Bez kontaktu bedier
s tyčou (len chrbát) –
0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 3 sekundy – 0,8-1

Výdrž v pozícii 3
sekundy – 0,5-0,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac ako
3 sekundy – 0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Spin 360° - 0,5-0,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Spin 720° – 0,8-1
Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Amateurs /singles/ A,B (4 povinné prvky)
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Výdrž v pozícii 5
sekúnd - 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd - 0,5-0,7

Výdrž v pozícií viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícií viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii 5
sekúnd - 0,5-0,7

Bedrá v dotyku s tyčou
– 0,5-0,7

Výdrž v pozícií viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Bez kontaktu bedier
s tyčou – 0,8-1

Nohy úplne
narovnané, rozkročmo
v uhle do 180° - 0,50,7

Nohy pokrčené v
kolenách- 0,5-0,7
Obe nohy vyrovnané
spojmo – 0,8-1

Nohy úplne
narovnané, rozkročmo
v uhle 180°a viac –
0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Spin 360° - 0,5-0,7
Spin 720° – 0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Professionals /singles/ (4 povinné prvky)
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Vnútorná ruka je
pritiahnutá k telu 0,5-0,7

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Akýkoľvek grip okrem
cup grip - 0,5-0,7
Cup grip – 0,8-1

Vnútorná ruka je
vystretá od tela – 0,81
Telo v dotyku s tyčou 0,5-0,7

Telo v menej ako 90°
uhle s tyčou - 0,5-0,7

Telo bez dotyku s
tyčou – 0,8-1

Telo v 90° uhle s tyčou
– 0,8-1

Akýkoľvek grip spin do
Phoenix - 0,5-0,7

Spin 360° - 0,5-0,7
Spin 720° – 0,8-1

Chinese grip do
Phoenix – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii 5
sekúnd - 0,5-0,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícií viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Doubles (3 povinné prvky)
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Paralelne na 2 tyčiach
- 0,5-0,7

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Spin 360° - 0,5-0,7
Spin 720° – 0,8-1

Na jednej tyči – 0,8-1

Výdrž v pozícii 5
sekúnd - 0,5-0,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícií viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii 5
sekúnd - 0,5-0,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícií viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Masters /singles/ (4 povinné prvky)
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Výdrž v pozícii 5
sekúnd - 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd - 0,5-0,7

Výdrž v pozícií viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícií viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii 5
sekúnd - 0,5-0,7

Bedrá v dotyku s tyčou
– 0,5-0,7

Výdrž v pozícií viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Bez kontaktu bedier
s tyčou – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Nohy pokrčené v
kolenách- 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Obe nohy vyrovnané
spojmo – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Telo v dotyku s tyčou 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Telo bez dotyku s
tyčou – 0,8-1

Groups – bez povinných prvkov

AERIAL HOOP
Babies /singles/ A, B (2 povinné prvky)
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Šnúra v uhle do 160°0,5-0,7

Nohy zohnuté – 0,50,7

Šnúra v uhle 160° a
viac – 0,8-1

Nohy narovnané –
0,8-1

Šnúra v uhle do 160°0,5-0,7

Výdrž v pozícii 4
sekundy – 0,5-0,7

Šnúra v uhle 160° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 4 sekundy – 0,8-1

Výdrž v pozícii 4
sekundy – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 4
sekundy – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 4 sekundy – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 4 sekundy – 0,8-1

Children /singles/ A,B ( 3 povinné prvky )
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii 4
sekundy – 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 4 sekundy – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Nohy zohnuté – 0,50,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Nohy narovnané –
0,8-1

Výdrž v pozícii 4
sekundy – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 4
sekundy – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 4 sekundy – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 4 sekundy – 0,8-1

Juniors /singles/ A,B ( 3 povinné prvky )
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Nohy zohnuté – 0,50,7

Výdrž v pozícii 4
sekundy – 0,5-0,7

Nohy narovnané –
0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 4 sekundy – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii 4
sekundy – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 4
sekundy – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 4 sekundy – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 4 sekundy – 0,8-1

Amateurs /singles/ A,B (4 povinné prvky)
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Nohy zohnuté – 0,50,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Nohy narovnané –
0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Professionals /singles/ (5 povinných prvkov)
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Nohy zohnuté – 0,50,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Nohy narovnané –
0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Doubles (3 povinné prvky)
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Zrkadlový obraz- 0,5-1

Zrkadlový obraz- 0,5-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Masters /singles/ (4 povinné prvky)
Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Povinný prvok

Stupeň obtiažnosti

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii 5
sekúnd – 0,5-0,7

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Výdrž v pozícii viac
ako 5 sekúnd – 0,8-1

Nohy zohnuté – 0,50,7

Šnúra v uhle do 180°0,5-0,7

Nohy narovnané –
0,8-1

Šnúra v uhle 180° a
viac – 0,8-1

