1. Organizator
Organizatorem III Mistrzostw Polski Pole Sport/Artistic Pole/Ultra Pole/Aerial Hoop, zwanych dalej
„Zawodami”, jest Stowarzyszenie Polskiej Społeczności Pole Sport, zarejestrowane dnia 12.04.2016
roku, o numerze KRS 0000611147, z siedzibą w Katowicach, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Termin i miejsce
Zawody będą odbywały się w dniach 29-31 marca 2019 roku. Dokładny plan będzie podany nie później,
niż na 3 tygodnie przez podaną datą.
Dokładne miejsce organizacji Zawodów podane zostanie do wiadomości w późniejszym terminie.
3. Regulacje
III Mistrzostwa Polski Pole Sport/Artistic Pole/Ultra Pole/ Aerial Hoop aprobowane są przez
Międzynarodową Federację Pole Sport (International Pole Sports Federation) i są rozgrywane jako
kwalifikacje do Mistrzostw Świata IPSF, co jest równoznaczne z wykorzystaniem zasad i regulacji IPSF
jako zasad rozgrywania Zawodów.
Zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z Kodeksem Punktów 2018/19 IPSF, Kodeksem Etyki oraz
Zasadami i Regulacjami IPSF oraz na ich podstawie zgłosić się i przygotować do Zawodów.
4. Zawodnicy
Zawodnikiem III Mistrzostw Polski Pole Sport/Artistic Pole/Ultra Pole/Aerial Hoop może być osoba,
posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca potwierdzający tego dokument, będąca sportowcem
zrzeszonym w International Pole Sport Federation, za pośrednictwem narodowej organizacji danego
kraju. Zawodnikiem biorącym udział w kategoriach Open może być osoba, która posiada obywatelstwo
kraju, w którym nie odbywają się Zawody aprobowane przez International Pole Sports Federation,
posiadająca dokument potwierdzający obywatelstwo.
5. Kategorie i sekcje
Szczegółowy opis kategorii i sekcji znajduje się w Zasadach i Regulacjach International Pole Sports
Federation, zawartych w Kodeksie Punktów 2018/19. W przypadku Pole Sport:
zawody będą rozgrywane we wszystkich kategoriach tj.
- Pre-Novice
- Novice
- Juniorki
- Seniorki Kobiety/Mężczyźni
- Mastersi 40+, 50+ Kobiety/Mężczyźni
- Duety Mieszane, Youth, Novice itd.
w sekcji Amatorzy, Profesjonaliści oraz Elite.
W przypadku Artstic Pole w kategoriach i sekcjach opisanych w Artistic Pole Ocenianie 2018/19.
W przypadku Aerial Hoop tylko i wyłącznie w kategoriach z sekcji Elite, opisanych w Aerial Hoop Code
of Points.

6. Zgłoszenia i terminy
Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach można dokonywać drogą mailową na adres:
zawody@pspolesport.pl. Termin zgłoszeń upływa ostatecznie 1 grudnia 2018 roku, o godzinie 23.59
(pole sport), 20.12.2019, o godzinie 23.59 (artistic pole), 27.12.2018, o godzinie 23.59 (aerial hoop)
oraz 15.01.2019, o godzinie 23.59 (ultra pole).
Zgłoszenie uczestnictwa w Zawodach musi zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, wymienione w
pkt. 7 Regulaminu. W przypadku braku jakiekolwiek dokumentu w zgłoszeniu przesłanym w ostatniej
chwili, zgłoszenie może zostać nieuwzględnione, a opłata startowa niezwrócona.
Terminy obowiązujące na II Mistrzostwach Polski Pole Sport/Artistic Pole/Ultra Pole
29-31.03.2019 – III Mistrzostwa Polski Pole Sport/Artistic/Ultra Pole, Katowice;
08.03.2019 – ogłoszenie planu i numerów startowych;
24.02.2019 – przesłanie muzyki w formacie MP3 – Pole Sport i Artistic Pole;
15.02.2019 – ostateczny termin wysłania formularzy Pole Sport;
1.02.2019 – ostateczny termin wysłania formularzy Pole Sport do sprawdzenia przez Sędziego Gł.;
15.01.2019 – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń Ultra Pole;
27.12.2018 – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń Aerial Hoop;
20.12.2018 – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń Artistic Pole;
1.12.2018 – ostateczny termin przesyłania zgłoszeń Pole Sport;
15.09.2018 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń;
7. Dokumenty
Mail zgłoszeniowy powinien zawierać następujące dokumenty:
- Deklaracja Zdrowia
- Formularz Zgłoszeniowy
- potwierdzenie opłaty startowego
8. Opłata startowa
Opłata startowa za uczestnictwo w zawodach wynosi 150,00 zł – soliści; 250,00 zł – duety;
Dla kategorii Pre-Novice, Novice oraz Junior, w opłacie startowej zawarte są dwie wejściówki – dla
zawodnika oraz opiekuna prawnego. Dla pozostałych kategorii – wejściówka dla zawodnika.
Wpłat należy dokonać na:
93 1950 0001 2006 9919 2494 0002
Idea Bank
Polska Społeczność PS
o tytule: 'startowe, Pole Sport (lub Artistic Pole, Aerial Hoop czy Ultra Pole), imię i nazwisko, sekcja i
kategoria"
9. Sędziowanie
Zawody aprobowane przez IPSF sędziowane są zawsze przez wyszkolonych, certyfikowanych sędziów
International Pole Sports Federation. Informacje na temat sędziów i sędziowania dostępne są w
Zasadach i Regulacjach IPSF oraz w Narodowym Systemie Oceniania IPSF.
10. Muzyka i czas występu
Szczegóły dotyczące wyboru muzyki oraz czasu występu znajdują się w Zasadach i Regulacjach Kodeksu
Punktów 2018/19 IPSF – w przypadku pole sport oraz Artistic Pole Ocenianie 2018/19 – w przypadku
Artistic Pole; Aerial Hoop Code of Points – w przypadku Aerial Hoop

11. Ubiór
Każdy zawodnik zakwalifikowany do zawodów, powinien być przez cały czas, z wyjątkiem własnego
występu, ubrany w dres, w którym będzie godnie reprezentował swój klub/studio/szkołę.
Kostium na zawody powinien być wg. Zasad i Regulacji IPSF.
12. Makijaż, włosy, gripy, scena, rury, filmowanie
Informacje na temat włosów i makijażu, gripów, sceny, rur i filmowania znajdują się w Zasadach i
Regulacjach.
13. Dyskwalifikacja
Powody, dla którego zawodnik może zostać zdyskwalifikowany wymienione zostały w pkt. 20 Zasad i
Regulacji.
14. Antydoping
Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad antydopingowych WADA oraz do niestosowania
środków z listy, która jest dostępna na www.polesports.org.
15. Protest
Zawodnikowi przysługuje prawo do złożenia protestu. Zasady i proces postępowania opisane są w pkt.
25 Zasad i Regulacji.
16. Postanowienia końcowe
We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Zasadami i Regulacjami IPSF,
Kodeksem Punktów czy Kodeksem Etyki, prosimy o kontakt z Organizatorem, pod adresem
zawody@pspolesport.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a o zmianach informować natychmiast
wszystkich zainteresowanych.

