
 

 

W przypadku eliminacji wideo, wszystkie filmy muszą być ocenione 

przez certyfikowanych sędziów IPSF. 

 

Eliminacje wideo: 

1. Choreografia na eliminacje wideo, w kategoriach Seniorzy/Duety/Mastersi i Juniorzy, zarówno w sekcji 

Elite jak i Profesjonaliści, muszą trwać pomiędzy trzy minuty i pięćdziesiąt sekund (3.50), a cztery minuty 

(4). W kategorii Novice, w sekcji Elite oraz we wszystkich kategoriach sekcji Amator, choreografia musi 

trwać pomiędzy trzy minuty i dwadzieścia sekund (3.20), a trzy minuty i trzydzieści sekund (3.30).  

2. Film wideo jest niezbędny aby ocenić, czy zawodnik zgłasza się w odpowiedniej sekcji, kategorii i 

odpowiednio do umiejętności, zgodnych z poziomem wymagań kryteriów IPSF. Organizator zawodów 

musi zapewnić certyfikowanych sędziów IPSF do oceny. 

3. Choreografia, kostium, muzyka, fryzura i makijaż w filmie wideo muszą być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w rozdziałach 2.5, 2.7 i 2.9 Zasad i Regulacji IPSF (zobacz regulacje dla zawodników). 

4. Film wideo musi być jedną całością, niepocięty, nagrany w dobrych warunkach oświetleniowych. 

5. Filmy nagrane w ciemnych pomieszczeniach, bądź z jakimkolwiek filtrem, nie są akceptowane. 

6. Nie są dozwolone jakiekolwiek zewnętrzne dźwięki czy rozmowy zakłócające nagranie. 

7. Żadne inne osoby oprócz występującego nie mogą pojawiać się na nagraniu. 

8. Film wideo musi być nagrany pionowo. Filmy wgrane bokiem czy do góry nogami nie są akceptowane. 

9. Film musi być dostarczony drogą online, za pomocą linka z portalu www.youtube.com , jako film 

publiczny. Link musi zostać przesłany do Organizatora. 

10. Film musi być wyraźnie podpisany imieniem i nazwiskiem zawodnika, sekcją, kategorią i nazwą 

zawodów.  

11. Obie rury, zarówno statyczna jak i obrotowa, muszą zostać wykorzystane w odpowiednim ustawieniu. 

Zawodnicy z kategorii Duety muszą wykorzystać rury w tej samej konfiguracji. 

12. Poprawnie wypełniony Formularz Figur Obowiązkowych z dziewięcioma (9) lub jedenastoma (11) 

elementami i poprawnie wypełniony Formularz Bonusów Technicznych muszą zostać dostarczone wraz 

z linkiem do wideo. W sprawie informacji i nowości zobacz kryteria w Kodeksie Punktów. 

13. Ocena filmów odbędzie się w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od zakończenia zgłoszeń. Finaliści będą 

poinformowani o kwalifikacji natychmiast. 

 

 

Proszę zauważyć, że eliminacje wideo są możliwe tylko przez pierwsze 1-2 lata dla nowych 

zawodów. Po maksymalnie 2 latach wszystkie Narodowe Mistrzostwa muszą przeprowadzać 

rundy eliminacyjne na żywo. 

http://www.youtube.com/

