BIG ONE Pole Dance Battle 2019 - PRAVIDLA

Termín: 27.7. 2019
Kde: pláž Vranovské přehrady
Registrace: 19:00 – 20:30hod
Začátek : 21:00 hod
Startovné: 0,-Kč
Přihláška: zaslat do 20.7. 2019 na info@big1fitness.cz - ke stažení ZDE
Dotazy a přihlášky posílejte: info@big1fitness.cz
Možnost se přihlásit dodatečně na místě (dle počtu přihlášených).

I. Kategorie:
-

Smíšená – nerozhoduje stupeň pokročilosti ani pohlaví :o)

II. Systém soutěže:
-

-

Soutěž se skládá ze základního kola, semifinále a finále
Dvojice se losem určí před zahájením soutěže
Výběr battle skladeb bude náhodný
Soutěž probíhá na stage X-pole Chrome s průměrem 45mm (static)
Za vulgární a erotické prvky hrozí diskvalifikace
Výkony soutěžících hodnotí diváci svým potleskem – výsledek bude hodnocen zvukoměrem.
Základní kolo – O vítězi rozhodne publikum – žádné povinné prvky.
Soutěžící se střídají na tyči po cca 1 minutě při zaznění zvukového signálu
Semifinále – utkají se ti, kteří získají vyšší potlesk od diváků. Systém se opakuje jako
v základním kole. Nejsou předepsané žádné povinné prvky. Cílem je udělat co nejlepší show
pro diváky. Čas pro freestyle je cca 1 minuta.
Finále – postoupí 2 nejlepší (nejvyšším potleskem) ze semifinále.
Čas pro freestyle je 2 x 1 minuta

III. Oblečení / dress code:
-

Žádná obuv
Spodní část dresu musí zakrývat pozadí
Vrchní část dresu musí být sportovního typu
Žádné rukavice a návleky
Oblečení bez potisku (zákaz reklamy tanečních studií)

IV. Mediální práva:
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.

VI. Závěrečná ustanovení:
Všichni soutěžící jsou si vědomi, že porušení pravidel může vést k diskvalifikaci.
Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na změnu pravidel bez předchozího upozornění.
Organizátoři nezodpovídají za jakékoli zranění, která si soutěžící při vystoupení v soutěži přivodí.
Vstup a vjezd osobním automobilem na pláž je pro všechny soutěžící bez poplatku. Po odeslání
přihlášky obdrží informační e-mail a voucher na vstup.

