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Įvadas

IPSF taškų sistemą sudaro keturios dalys:
1. Technical Bonus;

● Singular points - Vienkartiniai taškai skiriami kiekvieną kartą, kai atliekamas
papildomas elementas/judesys.

● Overall points - Bendrieji taškai skiriami vieną kartą už sudėtingumo lygio parodymą
per pasirodymą.

2. Technical Deductions;
● Singular points - Vienkartiniai taškai atimami už kiekvieną pažeidimą, pastebėtą

atliekant pratimus.
● Overall points - Bendri taškai atimami vieną kartą už pažeidimus viso pasirodymo

metu.
3. Artistic and Choreography Presentation;

● Taškai skiriami už meniškumą ir choreografiją.
● Taškai atimami kiekvieną kartą, kai pastebimas pažeidimas.

4. Compulsories.
● 9 pratimai (mėgėjams) arba 11 pratimų (pažengusiems) yra privalomi „compulsory

elements“ turi būti atlikti per pasirodymą.
● Compulsory bonuses - papildomi taškai jungiant privalomuosius pratimus.

Sportininkai bus vertinami visuose keturiuose skyriuose. Galutinis rezultatas yra (compulsory
score + the technical bonus score + the technical deduction score + the artistic and
choreography presentation score). Taip pat taškai gali būti minusuojami už taisyklių
nesilaikymą prieš ar po po pasirodymo ar net varžyboms pasibaigus.
Lygiųjų atveju laimės sportininkas, surinkęs daugiausiai taškų „Technical Deductions“ dalyje.
Visi sportininkai turi naudoti vieną besisukantį ir vieną statinį stulpą.

Divizijos ir Kategorijos

Divizijos
● Mėgėjai (9 pratimai 0.1-0.5 taško)
● Pažengę (11 pratimų 0.3-0.8 taško)

Kategorijos
● Suaugę 18+ (nuo 18 m.)
● Moterys 40+ (nuo 40 m.)
● Jauniai 15+ (15-17 m.)
● Jauniai 10+ (10-14 m.)
● Vaikai 6+ (6-9 m.)
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Technical Bonus (Už techniką premijos)
Už technikos priedus gali būti skiriama ne daugiau kaip 25 taškai. Taškai skiriami įvertinus
rutinos sudėtingumo lygį, kombinacijas, perėjimus tarp pratimų. Teisėjai vertina graciją ir
lengvumą judesiuose. Visi atletai turi užpildyti varžybų techninę formą (Technical Bonus),
nurodydami elementus pasirodymo atlikimo eiga. Sportininkai privalo  pateikti savo rutinos
planą, net jei ir pratimai nebus įtraukti į pasirodymą. Pavyzdinę formą galite rasti taškų
kodekso pabaigoje.

SINGULAR BONUS POINTS (AWARDED PER TIME):
Vienkartiniai taškai skiriami kiekvieną kartą, kai atliekamas papildomas elementas/judesys):

Bendra visų vienetinių premijų taškų suma, nurodyta techninėje premijos formoje, turi būti ne
didesnė kaip 15 taškų.

Acrobatic catches: AC (Max 1.0 pt)
Akrobatinis pagavimas: ( iki 1 taško)
Akrobatiniai elementai, atliekami be visiško kontakto su stulpu, t.y per trumpą laiko tarpą, kai
sportininkas juda stulpu žemyn ar į viršų turi nesiliesti su stulpu, stulpas liečiamas tik
gaudant, sugriebiant ir vėl jį paleidžiant, kad atlikti staigų elementą be kontakto su stulpu.
Už atlikimą akrobatinio triuko +0,5 taško.

Combining spins with other spins on spinning pole: SP/SP (Max 2.0 pts)
SP/SP Elementų sujungimas ant besisukančio stulpo (iki 2 taškų)
Visi sukiniai ant besisukančio stulpo. Pratimo keitimas galimas tik apsisukus 720° laipsniu (2
ratus), o perėjimas turi būti tiesioginis. Sukimasis skaičiuojamas tik tada, kai elementas yra
pilnai fiksuotas. Techninei premijai gauti +0,5, taip pat galima sujungti tris elementus, kurių
vertė 1 taškas, visi elementai turi būti užfiksuoti kol apsisukama 720° laipsniu (2 ratus).
Naudojamas kodas SP/SP/SP  +1 taškas.

Combining spins with other spins on static pole: SP/ST (Max 2.0 pts)
Sukimosi junginiai ant statinio stulpo: SP/ST (iki 2 taškų)
Visi sukiniai ant statinio stulpo. Kiekvienas sukimasis turi būti mažiausiai 360° laipsnių (1
ratas) ir turi pakeisti pratimą, o perėjimas turi būti tiesioginis +0,5 taško.
Norint gauti šią techninę premiją reikia sujungti tris statinius sukinius, kurių vertė 1 taškas,
kiekvienas sukimasis turi būti užfiksuotas padėtyje kol apsisukama  360° laipsnių (1 ratas).
Naudojamas kodas SP/SP/ST +1 taškas.

Combining spins with other elements on static pole: SP/E/ST (Max 1.5 pts)
Sukimosi derinimas su kitais elementais ant statinio stulpo SP/E/ST (iki 1,5 taško)
Nurodo visus kitus elementus, sujungtus su atliekamais elementais besisukant ant statinio
stulpo. Elementas turi būti trumpai laikomas fiksuotoje padėtyje. +0.5 taško.
Taškai skiriami sujungus du sukinius, baigiant kitu elementu, trumpai laikomu fiksuotoje
padėtyje, ant statinio stulpo ir prijungiant sukinį. Kiekvienas elementas turi būti užlaikomas,
kol apsisukimas bus 360 °. Naudojamas kodas: SP/SP/E/ST +1 taškas.
Drops: D (Max 1.0 pt)
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Kritimai: D (iki 1 taško)
Greitas, kontroliuotas nusileidimas ant stulpo, kuris turi būti mažsiausiai vieno metro kritimo.
Nusileidimo metu neturi būti rankų kontakto su stulpu +0,2 taško.

Dynamic combinations on spinning or static pole: DC (Max 3.0 pts)
Dinamiškos kombinacijos ant besisukančio ar statinio stulpo: DC (iki 3.0 taškų)
Dinaminiai deriniai apibūdina dviejų atskirų dinaminių judesių derinį (žr. dinaminio judėjimo
apibrėžimą). Sportininkas turi pademonstruoti aukštą cenripetalinės jėgos kontrolės lygį, kai
bent viena kūno dalis atsiskiria nuo stulpo. Dinamiški judesiai gali būti sukibimo padėčių
keitimas, kritimai, akrobatiniai elementai (gaudymai), šuoliai ir kt. Jie turi būti atliekami
greitai, nuosekliai, nedarant pauzių tarp dviejų dinaminių judesių. Dinaminis derinys
užskaitomas tuomet, kai atliekami tokie elementų deriniai: du pilni fonji (nuo pečių laikymosi
iki žalvarinės bezdžonėlės, Į dinaminį derinį galima įtraukti tik viena sukibimo padėties
ketimą +0,5.

Jump-out / Jump-on: JO (Max 1.2 pts)
Nušokimas/užšokimas: JO (iki 1.2 taško)
Nušokimas reiškia šuolį, atliktą iš pradinės padėties ant stulpo, baigiant padėtimi ant grindų,
atokiau stulpo.Užšokimas reiškia šuolį iš pradinės padėties nuo žemės ant stulpo.  Tarp
pradinės ir galutinės padėties neturi būti jokio kontakto su stulpu +0,2.

Flip-out / Flip-on: FO (Max 1.0 pt)
Saltai nuo stulpo / Saltai ant stulpo: FO (iki 1 taško)
Salto nuo stulpo pradinė padėtis turi būti ant stulpo, o pasibaigti ant žemės. Salto ant stulpo
pradinė padėtis ant grindų, o galutinė turi būti ant stulpo. Tiek salto nuo stulpo, tiek salto ant
stulpo privalo būti pilnai atlikti, pilnai apsiverčiant ir be kontakto su stulpu ar grindimis.Galimi
salto atlikimai į priekį, atgal ar šoną, draudžiama atlikti suktukus (žr. nuobaudas) +1.

Contact Flip (starting and ending on same pole): CF (Max 1.0 pts)
Salto liečiant stulpą (pradinė padėtis ir galutinė ant stulpo): CF (iki 1 taško)
Salto verčiantis ir liečiant stulpą, pradedama daryti ant stulpo ir baigiama ant stulpo. Salto
galima atlikti į priekį, atgal ar į šoną. Salto turi būti atliktas iki galo apsiverčiant į priekį, atgal
ar šoną. Draudžiama atlikti suktukus/piruetus darant saltus (žr. nuobaudas) +0,5.

Pole flip (starting and ending on same pole): F (Max 1.5 pts)
Salto ant stulpo (pradinė padėtis ir galutinė ant stulpo): F (Maks. 1.5 taško)
Salto verčiantis ir neliečiant stulpo, pradedama daryti ant stulpo ir baigiama ant stulpo.
Salto galima atlikti į priekį, atgal ar į šoną. Salto turi būti atliktas iki galo apsiverčiant į priekį,
atgal ar šoną. Draudžiama atlikti suktukus/piruetus darant saltus (žr. nuobaudas) +1,5.

Re-grips: RG (Max 1.0 pts)
Laikymosi padėties keitimas: RG (Maks. 1.0 taško)
Re-grips - tyčinis laikymosi padėties keitimas iš vienos į kitą. (Pvz.: laikymąsi rankom
keičiama į laikymąsi alkūnėmis). Kad Re-grips būtų atpažintas, pratime negalima laikytis
kitomis kūno dalimis (pvz.: kojomis) +0.2
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OVERALL BONUS POINTS (AWARDED ONE TIME):
Bendrieji taškai skiriami vieną kartą už sudėtingumo lygio parodymą per pasirodymą.

Level of difficulty (LOD) - Sunkumo lygis reiškia elementus ir jų derinius. Atkreipkite dėmesį:
Sportininkai bus skiriami taškai remiantis vidutiniu LOD iš rutinos elementų.
0 = paprastas 0,5 = vidutinis 1 = sunkus 1,5 = labai sunkus 2 = ekstremalus sudėtingumas.
0 = simple           0.5 = moderate      1 = difficult 1.5 = very difficult         2 = extremely difficult.

Climbs (Max +2.0)
Lipimas (Maks. +2.0)
Lipimas reiškia, kaip sportininkas juda aukštyn ir žemyn stulpu, naudodamas rankas iir kojas
ar tik rankas. Laipiojimai gali būti atliekami vertikaliai, apversti, greta stulpo. Kad lipimas būtų
atpažintas, reikia judesį pakartoti bent 2 kartus.

Lipimo pavyzdys:

Flexibility movements (Max +2.0)
Lankstumo judesiai (maks. +2,0)
Lankstumas reiškia kojų, nugaros, klubų ir pečių lankstumą. Kad teisjui būtų galima parodyti
aukščiausią LOD, sportininkas turėtų atlikti judesius, kombinacijas ir perėjimus su pilnais
ištiesimais ir mobilumu.

Pole transitions (Max +2.0)
Perėjimai/junginiai (maks. +2,0)
Junginiai reiškia perėjimus į ir iš pratimų, ant stulpo ir nuo jo, nuo grindų iki stulpo ir nuo
stulpo iki grindų. Norėdamas parodyti aukščiausią sunkumo lygį (LOD), sportininkas turi
parodyti lengvą/grakštų judėjimą (flowing movement) ir gerą kūno padėtį. Sportininkas turi
tiksliai ir lengvai atlikti perėjimus.

Spins (Max +2.0)
Sukiniai (maks. +2,0)
Sukimosi padėtis turi būti laikoma nustatytam apsisukimų kiekiui, nurodytam kiekvieno
sukinio kriterijuose. Sukiniai ant statinio stulpo turi būti fiksuotoje padėtyje 360° (1 ratas), o
ant besisukančio stulpo sukiniai turi būti fiksuotoje padėtyje 720° (2 ratai). Perėjimas į sukinį
ir iš jo neįskaičiuojamas į reikiamą minimalų apsisukimo skaičių.
Strength elements (Max +2.0)
Jėgos elementai (maks. +2,0)
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Jėga reiškia rankų, kūno ir kojų stiprumą. Norėdami teisėjams parodyti aukščiausią LOD,
sportininkas turėtų atlikti tiek viršutinės kūno dalies, tiek pagrindinės dalies jėgos elementus
ir derinius. Laikant ir kontroliuojant jėgos elementus, pvz., išlaikant „Flag“ Vėliavą, dvi ar
daugiau sekundžių bus rodomas didesnis LOD.

DEDUCTIONS:
Taškų minusavimas
Sportininkas gali prarasti taškų už netinkamai užpildytą formą. Tai yra vienkartinis taškų
atėmimas. Tai apima (bet neapsiribojant):
• Nurodo daugiau nei galima „technical bonuses“ premijų už techniką.
• Neteisingai užpildo formą.
• Nepasirašo dalyvavimo formos.
• Netinkamai užpildyta viršutinė formos skiltis.-1.0
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TECHNICAL DEDUCTIONS
Techniniai taškų minusavimai

SINGULAR DEDUCTIONS (DEDUCTED PER TIME):
Vienkartiniai taškų minusavimai (minusuojama per laiką):

Fall
Kritimas
Kritimo apibrėžimas yra staigus, nekontroliuojamas kritimas ant grindų. Tai gali būti bet
kurioje padėtyje ant stulpo arba nuo jo. -3,0

Poor execution and incorrect lines
Prastos pratimų formos ir neteisinga laikysena
Darant elementus turi būti:
• Kelio ir kojų pirštų ištiesinimas - keliai ir kojų pirštai turi būti ištiesti. Nuo kelio sąnario iki
didžiojo piršto turėtų būti tiesi linija. Pėda ir pirštas turi būti smailūs (tiesūs. Pirštai neturėtų
būti suspausti ar matytis įtampą. Nereikia be reikalo liestis prie stulpo su pirštais. -0,2
• Švarios linijos - kojos ir rankos turi būti teisingai išdėstytos ir visiškai ištiestos, o pėdos ir
pirštai turi būti smailūs. Pirštai ir kojų pirštai neturėtų rodyti įtampos, o kojos neturėtų būti
sulenktos, nebent darytumėte vaikščiojimą ore arba to reikalauja choreografiją. -0,2
• Išsitiesimas - kojos, rankos, nugara, kaklas, riešai ir liemens linija turi būti visiškai ištiesta.
Pečiai ir (arba) nugara neturėtų būti susikūprinus/susilenkus, o galva turi būti pakelta, bet
nerodant įtampos. -0,2
• Laikysena - ant stulpo ir nuo jo reikia išlaikyti teisingą kūno laikyseną. Visi kūno judesiai turi
būti kontroliuojami. -0,2

Poor presentation of the element
Prastas elemento pristatymas
Prasta pratimo pozicija yra tada kai elementas atliktas ne tiesiai į teisėjus, todėl elementas
negali būti visiškai matomas. Taip pat tai reiškia, kad pratimas rodomas ne iš geriausios
pusės ir yra netinkamai pasisukus. -0,5

Poor transitions in and out of elements and on and off the pole
Prasti perėjimai į ir iš elementų, ant stulpelio ir iš jo
Prastas perėjimas yra tada, kai sportininkas nesugeba sklandžiai įvykdyti elementų įėjimo ir
išėjimo, pvz. staigus įėjimas/išėjimas nėra atliekamas lengvai ir sklandžiai. Perėjimai turėtų
atrodyti be vargo. -0,5

Slip or loss of balance
Paslydimas arba pusiausvyros praradimas
Slydimo ar pusiausvyros praradimas apibrėžimas yra tada, kai sportininkas atlieka judesį ir
jis laikinai ir netyčia praranda pusiausvyrą savo kūno (kūno dalies) ar kontrolę .-1,0

Touching the rigging or truss system during the routine
Prisilietimas prie stulpų įtvirtinimo bei scenos sistemas pasirodymo metu
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Griežtai draudžiama liesti ar naudoti stulpų įtvirtinimo sistemą. Taip pat apima fono lietimą,
bet kokį apšvietimą, kuris gali būti ir už scenos ribų. Sportininkai gali liestis tik su stulpus ir
grindis. -1,0

OVERALL DEDUCTIONS (DEDUCTED ONE TIME):
Bendras taškų minusavimas (minusuojama vieną kartą):

Failing to spin on a static pole / Failing to spin with momentum on the spinning pole
Nepavyksta suktis ant statiško stulpo / nepavyksta momentiškai (su pagreičiu) suktis
ant besisukančio stulpo
Sportininkas bus baudžiamas už tai, kad mažiausiai vieną kartą nesisuko ant statinio stulpo
ir mažiausiai vieną kartą per savo rutiną nesisuko ant besisukančio stulpo su pagreičiu.
Sportininkas turėtų sugebėti suktis abiejuose poliuose tiek apverstoje, tiek vertikalioje
padėtyje. -2,0 / -2,0

Not using both poles equally
Stulpai nenaudojami vienodai
Stulpai turėtų būti naudojami vienodą laiko tarpą pasirodymo metu tolygiai. Neturėtų būti ant
vieno stulpo padarytas didesnis pasirodymas -2,0

Using less than the full height of the pole
Naudojamas ne visas stulpo aukštis
Būtina naudotis visu stulpo aukščiu mažiausiai du (2) kartus per savo pasirodymą bet
kuriame stulpe. Visas stulpo aukštis reiškia, nemažiau kaip 10cm. nuo stulpo sriegio.
Sportininkai, ketinantys išnaudoti visą stulpo aukštį, turi užtikrinti, kad jie turi kontaktą su
stulpu arba pasiekia bet kurią kūno dalį iki šio taško (be sąlyčio su stulpu).
Vaikai ir Jauniai 10+ turi pasiekti tik 50% viso stulpo aukščio (2 kartus mažiau). -2.0

Artistic and Choreography Presentation
Artistiškumo ir choreografijos pristatymas

Maksimaliai 20,0 balo galima skirti meniniam ir choreografiniam pristatymui. Šioje dalyje
vertinamas sportininko meninis pristatymas, interpretacija ir atlikimas scenoje. Meninis
pristatymas yra būdas, kuriuo sportininkas išreiškia ir pristato save teisėjams. Teisėjai
įvertins sportininko sugebėjimą judesiu perteikti emocijas ir išraiškas. Sportininkas turėtų būti
pasitikintis savimi, įtraukiantis, linksmas ir parodyti aukštą scenos lygį kiekviename savo
pasirodymo elemente tiek ant stulpelio, tiek už jo. Kostiumas, muzika ir spektaklis turėtų
atspindėti vienas kitą. Sportininkas turėtų sukurti originalų pasirodymą ir parodyti unikalų
stilių. Bendras pasirodymas turėtų vykti sklandžiai ir be pastangų. Choreografijos pateikimą
apibrėžia visi judesiai, atliekami aplink stulpą, scenos plotą, bet nesiliečiantys su stulpu.
Teisėjai įvertins sportininko sugebėjimą atlikti šokį ir akrobatinę choreografiją, atliekamą su
vaizduote, lengvumu ir nuojauta „flow, and flair“. Visas darbas, kurio metu sportininkas
nesiliečia su stulpu, turi trukti ne ilgiau kaip 40 sekundžių per visą pasirodymą.

10



ARTISTIC BONUSES:
Artistiškumo premijos

Kūrybiškumo lygis reiškia bendrą rutiną ant stulpelio ir už jo ribų.
Atkreipkite dėmesį: sportininkai bus apdovanoti taškais, atsižvelgiant į bendrą pasirodymo
dalį.

0 = poor Almost non-existent, less than 20% of routine
0.5 = slight A small amount, between 20% -40% of routine
1.0 = good Fair amount, between 40% - 60% of routine
1.5 = very good A large amount, between 60% - 80% of routine
2.0 = extreme Over 80% of routine

0 = prasta Beveik nėra, mažiau nei 20% pasirodymo
0,5 = nedidelis Nedidelis kiekis, nuo 20% iki 40% pasirodymo
1,0 = geras Geras kiekis, nuo 40% iki 60%  pasirodymo
1,5 = labai gerai Didelis kiekis, nuo 60% iki 80% pasirodymo
2,0 = ekstremalus Daugiau nei 80% pasirodymo

Balance (Max +2.0)
Balansas (maks. +2,0)
Balansas reiškia sportininko sugebėjimą sukurti gerai subalansuotą pasirodymą, kurioje yra
vienodas kiekis įvairių elementų. Sportininkas turėtų sukurti subalansuotą įvairių rūšių triukų
rutiną, pvz. lankstumas, jėga, sukiniai, dinamiški judesiai, akrobatiniai judesiai, sceninis
darbas ir perėjimai, integruojant juos į choreografiją su sceniniu atlikimu ir meniniu turiniu,
vienodai naudojant tiek besisukantį, tiek statinį stulpą.

Confidence (Max +2.0)
Pasitikėjimas (maks. +2,0)
Pasitikėjimas reiškia sportininko pasitikėjimą savo pasirodymu. Sportininkas neturėtų rodyti
nervinimosi, o verčiau savimi pasitikėjimą ir būti įtraukiantis, valdyti sceną ir žiūrovų dėmesį,
kad visa pasirodymas atrodytų įtikėtinas.

Flow (Max +2.0)
Flow (maks. +2,0)
„Flow“ reiškia sportininko sugebėjimą sukurti vientisą ir lengvą pasirodymą. Sportininkas
turėtų parodyti „flow“ nuo stulpo, tarp stulpų, nuo žemės iki stulpo, nuo stulpo iki žemės ir
nuo žemės iki stovėjimo arba nuo stovėjimo prie žemės. „The sequences“, triukai, perėjimai,
choreografija ir (arba) gimnastika ir akrobatiniai judesiai turėtų vykti vientisai, sklandžiai,
natūraliai, nepriekaištingai ir grakščiai. Judėjimas į elementus ir iš jų turėtų būti tęsiamas be
jokių nesklandumų. Rutina jokiu būdu neturėtų atrodyti sutrikusi. Bus skiriama mažiau taškų
jei sportininkas atliks elementus ir lauks plojimų.

Interpretation (Max +2.0)
Interpretacija (maks 2,0)

11



Interpretacija reiškia sportininko sugebėjimą interpretuoti muziką, veido išraiškas, emocijas,
choreografiją ir personažo ar istorijos kūrimą. Sportininkas turėtų sukurti choreografiją, kuri
parodytų muzikos atspalvį, jausmą ir emocijas. Jie turėtų jungtis prie muzikos ir parodyti
išraišką per savo kostiumą, kūną ir veido išraiškas. Jie turi parodyti, kad gali atlikti savo
choreografiją pagal muziką ir melodijos ritmą.

Originality of the overall presentation (Max +2.0)
Bendro pristatymo originalumas (maks. +2,0)
Tai reiškia bendro triukų ir derinių atlikimo originalumą ir kūrybiškumą, elementus ir
originalius judesius ant stulpo ir už jo, taip pat choreografijos originalumą per visą rutiną.
Sportininkas turėtų sukurti originalius triukų derinius ir kurti naujas choreografijos temas.
Teisėjai ieško ne tik vieno ar dviejų unikalių triukų ir derinių, bet ir bendro originalumo
visuose rutinos komponentuose.

Originality of Elements (Max +2.0)
Elementų originalumas (maks. +2,0)
Per pasirodymą naudojami originalūs ir kūrybiški triukai, elementus ir judesiai ant stulpo.
Sportininkui bus skiriama mažiau taškų, jei elementai, triukai ir judesiai pasikartos
(pavyzdžiui, jei nuosekliai naudojami tie patys laipiojimai, JO arba RG, o ne įvairūs
elementai, triukai ir judesiai).

Originality of transitions in and out of elements (Max +2.0)
Elementų perėjimų originalumas (maks. +2,0)
Tai reiškia visų perėjimų, įėjimų ir triukų bei kombinacijų perėjimų, įėjimų ir išėjimų
originalumą. Sportininkas turėtų sukurti naujus ir originalius judesius, kad galėtų pereiti į
triukus ir iš jų, ir ant stulpo, ir nuo jo.

Stage presence and charisma (Max +2.0)
Buvimas scenoje ir charizma (maks. +2,0)
Sportininkas turėtų patraukti žiūrovų dėmesį. Jis arba ji turėtų visiškai kontroliuoti savo
pasirodymą ir turėti įspūdingą stilių ar būdą, kuris yra patrauklus ir charizmatiškas.

CHOREOGRAPHY BONUSES:
Choreografijos Priedai:

Originality of Choreography and Composition of whole routine (Max +2.0)
Choreografijos originalumas (maks. +2,0)
Choreografijos ir viso pasirodymo kompozicijos originalumo lygis reiškia judesių
kūrybiškumą ant stulpo ir ant žemės. Choreografija yra šokio kompozicija, judesių
planavimas ir išdėstymas. Teisėjai žiūri kompozicijų orginalumo choreografijose kaip jie buvo
sujungti.

Originality of Floor work (Max +2.0)
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Žemės dalies originalumas (maks. +2,0)
Žemės dalies originalumas reiškia choreografinius junginius šokio žingsnelių ir įvairių judesių
derinį atliekamą ant žemės, neliečiant stulpo. Tai apima, bet neapsiriboja, sudėtinga šokio
choreografiją, muzikalumu, kūrybiškumu ir sklandumu „  fluidity“. Sportininkas turėtų sukurti
judesius, kurie atitiktų muzikos ritmą ir atspindėtų jų kasdienybę, būtų patrauklūs ir linksmi.

SINGULAR DEDUCTIONS (DEDUCTED PER TIME):
Vienkartiniai taškų minusavimai (minusuojama per laiką):

Causing distraction by uttering vocals
Išblaškant, skleidžiant garsus
Skleidžiant garsus apibrėžiamas kaip kalbėjimas, užuominos, niurzgėjimas, šūksniai ir
burnos žodžiai, nes tai blaško dėmesį. -1,0

Costume malfunction or distraction.
Kostiumo gedimas ar blaškymasis.
Kostiumo gedimas apibrėžiamas tada, kai dalis kostiumo atsitiktinai nukrenta, suplyšta arba
atitraukia dėmesį nuo pasirodymą (nekalbama apie drabužių dekoracijas, kurios pasirodymo
metu atsilaisvina ir nukrenta nuo kostiumų, pvz., deimantai, karoliukai, blizgučiai ar
plunksnos). Tai neturėtų būti painiojama su tyčiniu drabužių nusiėmimu, o tai yra tiesioginis
IPSF taisyklės dėl drabužių nenusiėmimo pažeidimas ir gali būti nedelsiant pašalintas iš
varžybų. -1,0

Drying hands on costume, body, pole or floor and/or adjusting hair or costume.
Rankų valymasis į kostiumą, kūną, stulpą ar grindis ir (arba) plaukų ar kostiumo
koregavimas.
Rankų džiovinimas ar šluostymasis į kostiumą, kūną, stulpą ar grindis ir (arba) plaukų
perbraukimas nuo veido ar kaklo, kostiumo taisymasis. -1,0

No logical beginning or end to the routine and/or the routine starting before or ending
after the music
Nelogiška pasirodymo pradžia ar pabaiga arba pasirodymas nesutampa su muzikos
pradžia ar pabaiga.
Svarbu, kad sportininkas redaguotų savo muziką taip, kad ji atitiktų choreografijos pradžią ir
pabaigą. Turi būti logiška rutinos pradžia ir pabaiga, kuri tinka muzikai. Sportininkai privalo
pradėti ir baigti savo pasirodymą scenoje, teisėjams matomoje vietoje. Pradėti reikia, kai
prasideda muzika, ir sustoti, kai muzika baigiasi. -1,0
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OVERALL DEDUCTIONS (DEDUCTED ONE TIME):
Bendras taškų minusavimas (minusuojama vieną kartą):

Putting no effort or thought into the costume
Į kostiumą neįdedant jokių pastangų ar minčių
Sportininkas privalo varžytis tinkamu, o ne treniruotės kostiumu. Renkantis kostiumą
konkursui reikia atsižvelgti į stilių, kirpimą ir papuošimai. -1,0
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Compulsory
Privalomieji pratimai

Visi sportininkai privalo atlikti tam tikrą skaičių privalomų elementų. Atminkite, kad visi
privalomi elementai turi būti atliekami „aerially“ virš žemės, jei nenurodyta kitaip.
Techninė vertė nuo + 0,1 iki +1,0 bus suteikta, jei bus įvykdyti minimalūs reikalavimai, pvz.
pozicija laikoma dvi sekundes, teisingas špagatas/kūno kampas. Sportininko pareiga yra
aiškiai pademonstruoti teisėjams privalomą elementą.
If a compulsory element is on the border, it will not be awarded.
Elementai, kurių vertė yra +0,1, yra lengvesni nei tie, kurių vertė yra +1,0.
Papildomi taškai bus gauti, jei sportininkas atliks bet kokias privalomas premijas už
privalomus elementus „compulsory bonuses on the compulsory elements“.
Techninė privalomų elementų vertė priklauso nuo amžiaus kategorijos ir dalyvių divizijos.
Teisėjai visada vertina pagal privalomos formos elemento kodą (o ne elemento pavadinimą)
ir bus vertinamas tik pirmasis elemento bandymas. Privalomas elementas nebus
skaičiuojamas po pirmojo bandymo, net jei elementas bus įvykdytas vėliau. Privalomi
elementai neturi būti kartojami (t. y. Atskirus elementus galima naudoti tik vieną kartą). To
paties privalomo elemento pakartojimui taškai nebus skiriami, tačiau bus atimami už
neteisingą formos užpildymą ir bus laikoma trūkstamu elementu. Privalomi elementai taip pat
turi būti laikomi fiksuotoje padėtyje, jei nenurodyta kitaip.

Mėgėjai
Sportininkai turi pasirinkti 9 elementus kurių techninė vertė nuo +0,1 iki +0,5:

● trys (3) lankstumo pratimai flexibility elements
● trys (3) jėgos pratimai strength elements
● vienas (1) sukinys ant besisukančio stulpo   spin for a spinning pole
● vienas (1) sukinys ant statinio stulpo spin for a static pole
● vienas (1) pasikėlimas dead lift (DL)

Privalomos formos bendra vertė turi būti nuo 1,1 iki 4,5 taško.

Pažengę
Sportininkai turi pasirinkti 11 elementų kurių techninė vertė nuo +0,3 iki +0,8:

● keturi (4) lankstumo pratimai flexibility elements
● keturi (4) jėgos pratimai strength elements
● vienas (1) sukinys ant besisukančio stulpo   spin for a spinning pole
● vienas (1) sukinys ant statinio stulpo spin for a static pole
● vienas (1) pasikėlimas be žemės aerial dead lift (ADL)

privalomos formos leistinas visos vertės diapazonas nuo 5,5 iki 8,8 taško.

Atkreipkite dėmesį: sportininkai neturi pasirinkti to paties elemento du kartus, net jei jie
atliekami skirtingais kampais, pvz. F7 (spagatas 160 °)/F25 (spagatas 180 °). Tas pats
pasakytina apie kūno nuokrypius, pvz. g. FLR8 (20 ° tolerancija) / FLR16 (nėra tolerancijos)
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Atkreipkite dėmesį: „Compulsory“ privalomųjų taškų reikalavimai neapima privalomų
premijų „compulsory bonus“ taškų.
Atkreipkite dėmesį: jei nesilaikoma privalomų taškų reikalavimų arba maksimalus /
minimalus balas neatitinka nustatyto diapazono, dėl to bus taikomas -3 taškų bauda.

COMPULSORY DEDUCTIONS
Privalomųjų pratimų nuobaudos

Sportininkas gali gauti nuobaudas jeigu:
• Nesugebėjimas atlikti vieno iš jų pasirinktų privalomų elementų arba elementas
neatpažįstamas kaip privalomas elementas. Tai atimama kas kartą po -3,0
• Neatitinka minimalių bendro balo reikalavimų. Tai yra vienkartinis bauda. -3,0
• Viršijamas maksimalus bendras taškų kiekis, leidžiamas taškų reikalavimams. -3,0
• Jei nurodomas elementas, kurio vertė yra už leistino diapazono ribų, jis bus laikomas
trūkstamu elementas. -3,0 už elementą
• Nepavyko atlikti elemento, kurį nurodo elemento kodas (priešingai nei elemento
pavadinimas) bus laikomas trūkstamu elementu. -3,0 už elementą
• Neteisingas elemento pavadinimas, palyginti su elemento kodu ar technine verte, bus
laikomas privalomu užpildymu forma neteisingai. -1,0 karto
• Netinkamai užpildę privalomą formą prieš varžybas.
Taškų kodas - tai apima neteisingą formos viršutinės dalies užpildymą ir netinkamą
naudojimą elemento pavadinimas). -1,0 karto
• Trūksta parašų ant dokumentų -1,0 vieną kartą.
• Nepavyko įvykdyti privalomo elemento eilės tvarka, kaip nurodyta privalomoje formoje*.
-1,0 per kartą

*Jei du elementai, kurie yra iš karto paeiliui formoje, yra keičiami (pvz., Sportininkas atlieka 1
elementą, tada 3 elementą, tada 2 elementą), du elementai, kurie buvo pakeisti, bus įvertinti 0, o
bausmė -1,0 taško, kad buvo pakeista dviejų elementų tvarka.
The -1.0 penalty will be given per switch. If an element is included in the routine but not in the correct
order, and the element is more than one place off from where it should be in the order of the program,
it will be considered a missed element, and will receive a score of -3.0.

Privalomas elementas bus nepripažintas:
• Nesugeba išlaikyti pratimo 2 sekundes, pagal minimalius aprašymo reikalavimus.
• Nepavyka pademonstruoti reikiamo lankstumo pratimo išsilenkimo kampo (pvz.: 160° ar
180°), pagal minimalius reikalavimus.
• Nesugeba išlaikyti pratimo besisukant ant stulpo reikiamą kiekį. (pvz.: 360° ar 720°), pagal
minimalius reikalavimus.
• Nesilaiko tolesnių minimalių reikalavimų.
• Nepavykus tiksliai parodyti atskirų elementų: sportininkas turėtų aiškiai nurodyti kiekvieną
elementą (pvz. jei „Phoenix Spin“ atliekamas į „Handspring Straddle“, sportininkas turi aiškiai
atlikti „Phoenix Spin“ ir tada aiškiai atskirti „Phoenix Spin“ pabaigą nuo „Handspring
Straddle“ pradžios. Sportininkas turi parodyti, kad tai yra 2 atskiri kodo elementai, o ne tik
pirmojo elemento tęsinys.
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COMPULSORY BONUS POINTS:
Privalomųjų pratimų premijų taškai:
Kiekviena privaloma premija gali būti skiriama ne daugiau kaip du (2) kartus. Bet kokia
premija, užpildyta virš nustatyto maksimumo, bus ignoruojama. Privalomos premijos bus
skiriamos tik tuo atveju, jei privalomi elementai atitinka minimalius reikalavimus.
Apie privalomus elementus, kurių neleidžiama derinti prie privalomų premijų, skaitykite anglų  kalba IPSF pole
sporto reglamente 105 puslapyje.

CBS1: Combining compulsory elements on spinning pole (Max +2.0)
CBS1: privalomų elementų jungimas ant besisukančio stulpo (maks. +2,0)
Sujungus du (2) ar daugiau privalomų elementų ir priverčiant kiekvieną atskirą elementą
apsisukti 360 ° kampu. Perėjimas iš pirmojo į antrąjį elementą turi būti tiesioginis. +1,0
*Note: compulsory bonuses do NOT apply to compulsory spins or dead lifts
** Pastaba: Jungiant tris (3) privalomus šios premijos elementus, kiekvienas atskiras
elementas turi apsisukti 360 °, visą ratą.
*** Pastaba: tų pačių elementų pavadinimų variantai negali būti derinami privalomoms
premijoms. (Pvz.: „dragon tail split“ to „dragon tail fang“  arba „iron x“ to „iron x passé“.)

CBS2: Combining compulsory elements on static pole and making them spin (Max
+4.0)
CBS2: Privalomų elementų jungimas ant statinio stulpo ir jų sukimasis (maks. +4,0)
Sujungus du (2) privalomus elementus ir priverčiant juos suktis 360 ° kampu. Perėjimas iš
pirmojo į antrąjį elementą turi būti tiesioginis. Antrasis elementas vis tiek turi būti
besisukantis ir atitikti minimalų reikalavimą, norint gauti šią premiją.
*Note: compulsory bonuses do NOT apply to compulsory spins or dead lifts
** Pastaba: derinant tris (3) privalomus šios premijos elementus, pirmasis ir antrasis
elementas turi sudaryti 360° apsisukimą, ir  antrasis su trečiuoju elementu turi sudaryti - 360°
apsisukimą.

CBS3: Performing a single compulsory element on a static pole and making it spin
(Max +1.0)
CBS3: Vieno privalomo elemento atlikimas ant statinio stulpo ir jo sukimasis (maks.
+1,0)
See glossary for definition of a spin. +0.5
*Note: compulsory bonuses do NOT apply to compulsory spins or dead lifts
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Compulsory Minimum Requirement Definitions
Privalomų minimalių reikalavimų apibrėžimai
Vidinė ranka ar koja yra arčiausiai poliaus. Išorinė ranka ar koja yra toliausiai nuo poliaus.

Body positions:
• Inside leg/foot/arm/hand and outside leg/foot/arm/hand
• Front, behind, backwards and forwards

Kūno padėtis:
• Vidinė koja/pėda/ranka/ranka ir išorinė koja/pėda/ranka/ranka
• Priekyje, gale, pirmyn ir atgal

Hand positions – thumbs up, thumbs down, cup grip
Rankos/plaštakos padėtys - nykščiai aukštyn, nykščiai žemyn, „Cup Grip“ pirštai
kartu

Thumbs Up / Nykščiu aukštyn
Esant tokiai padėčiai, nykštys eina aplink stulpą priešingoje pusėje nei kiti
pirštai, nykštys viršuje.
Nykščių kryptis visada sutampa su liemens ir galvos padėtimi, pvz. jei
liemuo/galva nukreipta į viršų, reikia pakelti nykštį.

Thumbs Down / Nykščiu žemyn
Esant tokiai padėčiai, nykštys eina aplink stulpą priešingoje pusėje nei
kiti pirštai, nykštys - apačioje.
Nykščių kryptis visada sutampa su liemens ir galvos padėtimi, pvz. jei
liemuo/galva nukreipta žemyn, reikia nuleisti nykštį žemyn.

Cup Grip / Pirštai kartu
Cup grip pozicijoje, ykštis yra toje pačioje pusėje kaip ir kiti rankos
pirštai.

Arm positions & Grips:
Rankų/pečių podėtys ir laikymaisi

Basic grip /
Pagrindinis sukibimas
Abi rankos ant stulpo
laikomos nykščiu aukštyn
arba žemyn, nesukant
peties.

Underarm grip /
Pažasties sukibimas
Stulpas sugriebiamas
naudojant pažastį.
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Wide basic grip / Platus
pagrindinis sukibimas
Bent viena ranka yra
visiškai ištiesta, kita ranka
gali būti sulenkta. Abi
rankos ant stulpo laikomos
nykščiu į viršų, nesukant
peties.

Forearm grip /
Laikymasis dilbiu
Vienos rankos dilbiu
suimamas stulpas,
kita ranka yra
fiksuotoje pasirinktoje
padėtyje.

Cup grip / pirštai kartu
Rankos su nykščiais
žemyn, pirštai ir nykštys
toje pačioje stulpo pusėje.

Split grip position /
Rankos padėtis
veidrodiniame vaizde,
nesisukant į petį.
Rankos/plaštakos turi
būti nykščio aukštyn
arba nykščio žemyn
padėtyje.

Twisted grip
Vienas riešas
apsivijas aplink
stulpą,
kita ranka
pasirinktoje
fiksuotoje padėtyje.

Back support
Išorinė ranka palaiko
kūną už nugaros, o
vidinė ranka liečiasi
su stulpu tik
ranka/plaštaka

Elbow grip
Alkūnė sulenkta;
kita ranka pasirinktoje
padėtyje.

Wrap grip arm
position
Dilbis liečia
stulpą,
ranka/plaštaka
pasirinktoje
padėtyje

Flag Grip
Vienos rankos alkūnė
sulenkta ir stulpą sukabina
pažastis ir ranka. Kita
ranka ir plaštaka yra
fiksuotoje
pasirinktoje pozicijoje.

Iguana grip and arm
position
Rankos padėtis už
kūno sukant pečius
Grip: Basic grip /
Pagrindinis sukibimas

Cross Grip
Rankos sukryžiuotos ir
ištiestos.
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Leg positions: Kojų padėtis:
Attitude
Abi kojos sulenktos 90
° kampu ir
lygiagrečios grindims

Pike
Abi kojos yra ištiestos ir
suglaustos, viena šalia
kitos priešais kūną, klubų
kampu

Chair
Abi kojos sulenktos
90 ° kampu (tiek
klubai, tiek keliai turi
būti sulenkti 90 °
kampu) ir suglausti

Ring
Kai viena koja yra
sulenkta atgal link galvos,
liečiant galvą arba virš
galvos

Diamond
Kojos sudaro trikampį,
keliai yra atskirti ir
pirštai liečiasi

Split – Frontal Split /
Side split
Kojos ištiestos ir atviros.
Priekinė koja yra priešais
viršutinę kūno dalį
(liemuo/klubai), o
užpakalinės kojos yra už
viršutinės kūno dalies
(liemuo/klubai),
kojos tam tikro laipsnio
šsiskėtimo/špagato
padėtyje

Fang / Kablys
Abi kojos sulenktos
atgal, kojos į galvos
galą

Split – Middle Split /
Box split
Kojos ištiestos ir atviros.
Kojos yra nukreiptos į
šonus nuo viršutinės kūno
dalies (liemens/klubų), o
kojos yra tam tikro laipsnio
išsiskėtimo/špagato
padėtyje

Passé
Viena koja sulenkta 90
° kampu ties klubu, o
kita koja tiesi

Straddle / Išsiskėtus
Abi kojos ištiestos
ir išskėstos

Pencil / Pieštukas
Kojos ištiestos ir
suglaustos, kūnas ir
kojos tiesios,
nesulenkiant klubų

Tuck / Grupiruotė
Keliai prigludę prie krūtinės
ir suglausti.

Compulsory Code Key
Privalomų pratimų kodai

F = Flexibility element lankstumo elementas
S = Strength element jėgos elementas
ST = Spin on a static pole Sukimas ant statinio stulpo
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SP = Spin on a spinning pole Sukimas ant besisukančio stulpo
DL/ADL = Dead lift / Aerial dead lift Kūno kėlimas

Prohibited movements and penalties
Draudžiami judesiai ir baudos

• Sportininkas nesiliesti su stulpu gali ne ilgiau kaip 40 sekundžių per visą pasirodymą.
• Daryti piruetus/sukinius salto metu arba daryti dvigubą salto nuo stulpo ar ant žemės yra
draudžiama.
• No rotation movements including jumps, pivots and pirouettes with more than 720° on one
point are allowed.
• Papildomą draudžiamų judėjimų sąrašą rasite 1 priede.

Bauda: jei nesilaikoma pirmiau nurodytų taisyklių, už kiekvieną pažeidimą vyriausiasis
teisėjas skiria -5 baudą ir sunkumų vertės neskiria.
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Vyriausiojo teisėjo bausmės
Sportininkas varžybų metu gaus bausmes už vyriausiojo teisėjo sprendimą už šiuos
pažeidimus:

Kriterijai Apribojimai Bauda

Viršijamas
maksimalus leistinas
laikas be sąlyčio su
stulpu

40 sekundžių -5

Draudžiami elementai Ant stulpelio ir nuo jo -5 už įvykį

Pavėluota registraciją
ar ne visų
dokumentų, muzikos,
pateiktos praėjus
nustatytam terminui

Vėlavo nuo 1 iki 5 dienų -1 per dieną
kiekvienam
dokumentui

Vėlavo daugiau nei 5 dienas, bet likus daugiau
nei 48 valandoms iki varžybų datos

-5 už
dokumentą
trūkumą

48 valandoms iki varžybų datos Diskvalifikavi
mas iš
varžybų

Muzika neatitinka
taisyklių ir nuostatų

Žr. Taisyklės -3

Pateikite melagingą
ar netikslią
informaciją paraiškos
formoje

Pateikta melaginga ar netiksli informacija -5 už įvykį

Melaginga informacija apie amžių, kategoriją ar
kategoriją

Diskvalifikacija

Pakvietus dalyvį į
sceną pasirodymui
vėluoja

Vėluoja iki 60 sekundžių -1

neatvyksta per 1 minutę Diskvalifikacija

Pasirodymo laikas iki 5 sec virš leistino laiko -3

virš 5 sec leistino laiko -5

Sutrikimai Kas nors patarinėja atletui ką daryti -1

Sportininkai ir (arba) jų treneriai/atstovai bet
kuriuo varžybų metu artėja prie teisėjų stalo ar
kambario arba trukdo teisėjams

-3

Nepradėti ar užbaigti
rutinos scenoje

Nepradėti ar užbaigti rutinos scenoje -1 už įvykį

Sukibimo priemonės /
magnezija

magnezijos uždėjimas tiesiai ant stulpo -5

Naudojimas uždraustų magnezijų Diskvalifikacija

Juvelyriniai dirbiniai ir Juvelyrinių dirbinių/auskarų buvimas -3
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rekvizitai neatitinka
taisyklių ir nuostatų

(excluding stud earrings/plain coloured plugs)

Rekvizito ar daikto, padedančio atlikti
pasirodymą naudojimas

-5

Netinkama
choreografija,
kostiumas, plaukai ir
makiažas pagal
taisykles ir nuostatus

- Veidą dengiantys plaukai
- Kostiumas neatitinka taisyklių

-1

- Reklaminiai žodžiai, logotipai, religiniai
žeminimai, neigiamos frazės
- Dėvėti kaukę, naudoti kūno dažus ant vienos ar
kūno dalies pvz kojos.
Naudoti veido dažus daugiau negu pusei veido

-3

- provokuojantis kostiumas (įskaitant audinius,
tokius kaip oda ir lateksas)
- Kūno dažų naudojimas kelioms kūno dalims
arba provokuojanti choreografija, naudoti veido
dažus ant viso veido

-5

- Kūno dažų naudojimas ant viso kūno
- Agresyviai provokuojanti choreografija ir
bjaurus elgesys

Diskvalifikacija

Sportiniai kostiumai - Sportiniai kostiumai neatitinka taisyklių -1

- Neturėdamas sportinio kostiumo
- Nevilkėti sportinių kostiumų laukiant rezultatų
tam skirtoje vietoje arba per medalių ceremoniją.

-5

Bendri taisyklių
pažeidimai

- Necenzūrinių gestų, nešvankybių ar
nepagarbios kalbos naudojimas privačiai ar
viešai bet kuriam sportuojančiam dalyviui

-10

- Bandymas streikuoti ar mušti darbuotojus,
varžovą, žiūrovą ar kitą sporto pareigūną, tyčia
skatinantį kitus sportininkus ar žiūrovus dalyvauti
smurto veiksmuose
- narkotikų vartojimas, alkoholio vartojimas prieš
varžybas arba jų metu
- Nuogybių demonstravimas prieš varžybas, jų
metu arba po jų.
- Daugkartiniai arba sunkūs taisyklių ir nuostatų
pažeidimai

Diskvalifikacija

Registracija - sportininkai, kurie neužsiregistravo oficialią
registracijos dieną

-1
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Susižalojimas pasirodymo metu
Jei vyriausiojo teisėjo nuomone, reikalinga medicininė pagalba, vyriausiasis teisėjas turi
nutraukti programą, jei sportininkas to dar nepadarė. Jei sportininkas gali tęsti per vieną
minutę, jis turi tęsti tuojau pat nuo pertraukos taško, arba, jei tai neįmanoma, prieš pratęsimą
leiskite iki dešimties sekundžių. Jei sportininkas negali baigti programos, balai neskiriami ir
laikoma, kad sportininkas pasitraukė. Tas pats pasakytina apie situaciją, kai sportininkui
buvo suteikta galimybė tęsti programą nuo nutraukto momento ir jis vėl negali baigti
programos. Leidžiamas tik vienas pakartojimas.

Negalima iš naujo paleisti visos programos, išskyrus užstrigus muzikai.
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COMPULSORY SINGLES / PRIVALOMI
PRATIMAI

Atminkite, kad iliustracija naudojama tik kaip lengvesniam pratimo supratimui.
Svarbu laikytis minimalių reikalavimų pagal kriterijus.

Pratimus žiūrėti atsidarius nuorodas

FLEXIBILITY ELEMENTS
https://docs.google.com/document/d/1CkWykZk39BdbFPmmzcCBxNGGL8wzEeJKsJ05LoDwMk8/edit?usp=sharing

STRENGTH ELEMENTS
https://docs.google.com/document/d/1YLJ8L2iLCAqP4UfddazZXR2rz45DhDRkn7WraJyiyDI/edit?usp=sharing

SPINS ON STATIC POLE
https://docs.google.com/document/d/1V8Ov5CV9CEPK19SP0FbVGvzJ4DrU6uRCGx6Sp5z4Lrg/edit?usp=sharing

SPIN ON SPINNING POLE
https://docs.google.com/document/d/1cKGj2EBF6i3vExtCGPx-960LX-zHe1rqXYyhSD_JtJE/edit?usp=sharing

DEADLIFTS
https://docs.google.com/document/d/1w4QuIdwGROa7awTxrDVYXVo9CGJ8Nx2Q_im3U2Pn3XM/edit?usp=sharing

25

https://docs.google.com/document/d/1CkWykZk39BdbFPmmzcCBxNGGL8wzEeJKsJ05LoDwMk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YLJ8L2iLCAqP4UfddazZXR2rz45DhDRkn7WraJyiyDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V8Ov5CV9CEPK19SP0FbVGvzJ4DrU6uRCGx6Sp5z4Lrg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cKGj2EBF6i3vExtCGPx-960LX-zHe1rqXYyhSD_JtJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w4QuIdwGROa7awTxrDVYXVo9CGJ8Nx2Q_im3U2Pn3XM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CkWykZk39BdbFPmmzcCBxNGGL8wzEeJKsJ05LoDwMk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YLJ8L2iLCAqP4UfddazZXR2rz45DhDRkn7WraJyiyDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V8Ov5CV9CEPK19SP0FbVGvzJ4DrU6uRCGx6Sp5z4Lrg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cKGj2EBF6i3vExtCGPx-960LX-zHe1rqXYyhSD_JtJE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w4QuIdwGROa7awTxrDVYXVo9CGJ8Nx2Q_im3U2Pn3XM/edit?usp=sharing


ELEMENT COMBINATIONS EXCLUDED FROM
COMPULSORY BONUSES
Elementų deriniai, negalimi privalomųjų pratimų premijų junginiuose.

Kodo
Nr.

Negalima
derinti su

Kodo
Nr.

Negalima
derinti su

Kodo
Nr.

Negalima
derinti su

Kodo
Nr.

Negalima
derinti su

F1 F4 F26 F53 F41 F72 S8 S12 S49 S30 S58 S62 S78

F2 F5 F8 F16 F45 F13 F33 S9 S18 S27 S34 S50 S43 S65

F4 F1 F26 F53 F46 F22 F34 S12 S8 S52 S71

F5 F2 F8 F16 F47 F63 F76 F91 S14 S21 F12 S53 S25 S26 S46 S72

F6 F10 F11 F21 F32 F52 F7 F25 S17 S44 S58 S30 S49 S62 S78

F7 F25 F52 F53 F1 F4 F26 S18 S9 S27 S34 S59 S70

F8 F2 F5 F16 F54 F28 S19 S29 S35 S41 S62 S30 S43 S58 S78

F9 F23 F58 F99 S38 S21 S14 F12 S64 S77

F10 F6 F11 F21 F32 F62 F35 S23 S45 S67 S80 S65 S43 S50

F11 F6 F10 F21 F32 F63 F47 F76 F91 S25 S26 S46 S53 S72 S66 S79

F12 S14 S21 F68 F86 F98 S26 S25 S46 S53 S72 S67 S23 S45 S80

F13 F33 F45 F72 F41 S27 S9 S18 S34 S68 S83

F16 F2 F5 F8 F75 F81 S29 S19 S35 S41 S69 S84

F20 F38 F76 F47 F63 F91 S30 S49 S58 S62
S78 F82 S70 S59

F21 F11 F32 F81 F75 S34 S9 S18 S27 S71 S52

F22 F34 F46 F82 S30 S35 S19 S29 S41 S72 S25 S26 S46 S53

F23 F9 F83 F30 S38 F58 F100 S74 S40

F25 F7 F52 F84 F96 F97 S40 S74 S77 S64

F26 F1 F4 F53 F86 F68 F98 S41 S19 S29 S35 S78 S30 S49 S58 S62

F28 F54 F91 F47 F63 F76 S43 S50 S65 S79 S66

F30 F83 F94 F95 S44 S17 S80 S23 S45 S67

F32 F11 F21 F95 F94 S45 S23 S67 S80 S83 S68

F33 F13 F45 F96 F84 F97 S46 S25 S26 S53 S72 S84 S69

F34 F22 F46 F97 F84 F96

F35 F62 F98 F68 F86

F38 F20 F99 F58 S38
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Privalomųjų pratimų formos pildymas / Compulsory
Score Form
Sportininkas:
Įveskite pilną sportininko vardą ir pavardę.

Gimimo data:
Įveskite sportininko gimimo datą.

Miestas:
Nacionalinėse ir atvirose varžybose sportininkas turi nurodyti savo miestą ar regioną.

Treneris:
Sportininko trenerio vardas ir pavardė, kuris padėjo ruoštis ar registruotis varžyboms.

Divizija:
Įveskite diviziją kurioje sportininkas varžysis, iš šių variantų: mėgėjai, pažengę.

Kategorija:
Įveskite kategoriją, kurioje sportininkas varžysis, iš šių variantų: Suaugę 18+, Moterys 40+,
Jauniai 15+, Jauniai 10+, Vaikai 6+

Element No: Elemento Nr.
Tai susiję su privalomais elementais, kuriuos sportininkas turi atlikti įprastai.
Elementas Nr. 1 = pirmasis privalomas elementas, atliekamas pasirodyme.
Elementas Nr. 2 = antrasis privalomas elementas, atliekamas pasirodyme ir t.t.

Element Code No: Elemento Kodo Nr.
Svarbu išvardinti elementų kodus teisinga seka, kokia jie bus atliekami per pasirodymą. Jei
sportininkas nusprendžia sujungti du privalomus elementus, jis turėtų juos įrašyti į tą patį
langelį. Elementas atliktas pirmas kombinacijoje, turėtų būti parašytas pirmiausias.
Kombinacijos atveju prieš užpildant kitą privalomą elementą svarbu palikti tuščią kitą eilutę,
kad privalomų elementų skaičius teisingai atitiktų elementą Nr (žiūrėti žemiau pavyzdį).
Teisėjai visada ieškos elemento pagal elemento kodą. Tai taip pat taikoma, jei parašytas
neteisingas elemento pavadinimas.

Element Name: Elemento Pavadinimas
Svarbu užpildyti elemento pavadinimą, kaip nurodyta „Code of Points“. Tai turi tiksliai atitikt
Kodo numerį  „Code of Points“. Jei elemento pavadinimas netinkamai užrašytas formoje
pagal elemento numerį, sportininkas gaus baudą už netinkamą formos užpildymą.

Compulsory Bonus Code (if applicable): Privalomas premijos kodas (jei yra):
Sportininkai turėtų užpildyti šį skyrių, jei pasirinks privalomą premiją. Trijų (3) privalomų
elementų kaip premijos įvedimo pavyzdys:
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Elemento kodas Nr .: F63 + F31 + F55
Elemento pavadinimas: Dragon tail fang + Split grip leg through split + Oversplit on pole
Premijų aprašymas: CBS1
Techninė vertė: 0,8 + 0,5 + 0,7
Techninė premijų vertė (T.V.): +1,0 +1,0
Premijos elementai turi būti parašyti kartu, toje pačioje eilutėje. Elemento eilutė turi būti
tuščia, kai įtraukiama premija (žr. Elementą Nr. 10/11 žemiau esančioje privalomųjų pratimų
formoje). Jei trys elementai yra sujungti premijai gauti, dvi eilutės turi būti paliktos tuščios (žr.
Elementą Nr. 6/7/8 žemiau esančioje privalomųjų pratimų formoje).

Technical Value: Techninė vertė:
Sportininkas turi užpildyti privalomojo elemento techninę vertę, nurodytą „Code of Points“
kodekse. Sportininkui svarbu užpildyti teisingą techninę vertę, atitinkančią jų pasirinktą
elementą. Jei sportininkas nusprendžia sujungti du privalomus elementus, jis turėtų įrašyti
dvi technines vertes į tą patį langelį. Pirmiausia turėtų būti įrašytas pirmasis pratimas iš
kombinacijos.

Technical Value (T.V.) on Bonuses: Techninė premijų vertė (T.V.):
Jei sportininkas pasirenka premiją už privalomą elementą ar privalomų elementų derinį, jis
privalo užpildyti taškų kodekse nurodytą privalomų premijų techninę vertę. Sportininkui
svarbu užpildyti teisingą techninę vertę, atitinkančią pasirinktą privalomą premiją.
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Kaip pildyti premijų formą už techniškumą /
Technical Bonus Form
Order: Eilė:
Tai reiškia technines premijas, kurias sportininkas pasirenka atlikti pasirodyme.
Nr. 1 = pirmoji techninė premija atliekama pasirodyme.
Nr. 2 = antroji techninė premija atliekama pasirodyme ir t.t.

Bonus Code: Premijos kodas:
Sportininkas turi užpildyti premijų kodą, kuris atitinka norimas atlikti premijas, kaip nurodyta
Taškų kodekse „Code of Points“. Svarbu išvardyti premijas teisinga seka, nes jos bus
vykdomos pagal įprastą tvarką. Jei sportininkas nusprendžia sujungti dvi ar daugiau
technines premas, jis turėtų jas įrašyti į tą patį langelį. Toje pačioje eilutėje galima parašyti 2
ar 3 techninių premijų junginius; ilgos techninių premijų sekos gali būti parašytos keliose
eilutėse. (Žr. pavyzdyje)
* Premijas ir jų kodus rasite techninių premijų skiltyje, esančioje atskirose premijose.

Technical Value: Techninė vertė:
Sportininkas turi užpildyti techninę premijos vertę, kaip nurodyta Taškų kodekse „Code of
Points“. Sportininkui svarbu užpildyti teisingą techninę vertę, atitinkančią jų pasirinktą
techninę premiją. Jei sportininkas nusprendžia sujungti dvi ar daugiau techninių premijų, jis
turėtų įrašyti technines vertes į tą patį langelį. Pirmiausia turėtų būti nurodyta techninė
premija, atlikta kombinacijoje.
* Premijas ir jų technines vertes rasite techninių premijų skiltyje, esančioje atskirose
premijose.
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Glossary  / Žodynėlis
20° (degree) tolerance / 20 ° (laipsnio) tolerancija
20 ° nuokrypis taikomas tik tada, kai tai nurodyta minimaliuose
reikalavimuose. Elementai vis tiek galios, jei bus įvykdyti
kūno kampas/laipsnis kinta ne daugiau kaip 20 ° iki reikiamo
kampo/laipsnio. Pvz. Jei elementas, kurio reikalavimas yra 90 °
kėbulo kampas į polių, atliekamas 70 ° kampu, tai vis tiek galioja, jei
laikomasi visų kitų minimalių reikalavimų.

Aerial dead lift (ADL)  / Kėlimas iš oro (ADL)
Kėlimas iš oro apibrėžiamas pagal pradinę kūno padėtį. Nė viena kūno dalis neturi liestis su
grindimis.
The body should be suspended away from the pole and the legs parallel to the pole before
moving into the aerial dead lift. The pole should NOT be used to assist the dead lift and the
legs should not be used to create momentum or a swing motion. A dead lift must end in a
fully inverted position. These elements can be performed on either the static or spinning pole
and can be performed from a static position or from a spin.

Aerial position  /  Oro padėtis
Oro padėtis reiškia padėtį, kurioje sportininkas liečiasi tik su stulpu ir neturi sąlyčio su
grindimis.

Correct angle in splits  /  Teisingas kampas špagatuose
Špagato kampas/laipsnis matuojamas pagal linijas, kurias sudaro
vidinės šlaunys, suderintos su klubais iki kelių.

Dead lift (DL)  /  Kėlimas
A dead lift is defined by the starting position of the body. The feet must touch the floor before
going into the dead lift. The body should extend away from the pole before moving into the
dead lift. The pole should NOT be used to assist the dead lift and the legs should not be
used to create momentum or a swing motion. A dead lift must end in a fully inverted position.
Dead lift can be performed either on the static or spinning pole. For doubles this must be a
synchronised dead lift performed by both partners.
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SPORTININKŲ ATRANKOS PROCESAS

4.2. Turi būti griežtai laikomasi terminų. Jei sportininkas vėluoja pateikti paraišką dalyvauti
varžybose, jam nebus leista jose dalyvauti. Visiems sportininkams bus minusuojami taškai
už pavėluotą įkėlimą muzikos ir kitų dokumentų.
4.4. Sportininkai turi būti tinkamos amžiaus kategorijose.
4.5. Sportininko pasirodymo eilės tvarka bus nustatyta atsitiktine tvarka.
4.7. Sportininkas gali kartoti savo pasirodymą jeigu:
• Techninė muzikos klaida.
• Sveikatos ir saugos klaida, pvz. nesaugios įrangos, tokios kaip nestabilus stulpas ar

šlapios grindys. Į tai neįeina slidus stulpas, nes tai yra subjektyvu kiekvienam sportininkui.
• Vyriausiojo teisėjo nuožiūra.

*Atkreipkite dėmesį: jei sportininkas nusprendžia tęsti savo pasirodymą neatsižvelgdamas į
techninį gedimą (pavyzdžiui, muziką), jam nebus leista kartoti vėliau pasirodymo.
4.11. Jeigu atletai surenka vienodą taškų sumą, laimi tas kurio aukštesnis rezultatas
„technical deduction“ skiltyje. Jei vienodi taškai „technical deduction“ skiltyje žiūrima į
„technical bonus“.

5.1. Visi sportininkai privalo:
• Atsisiųsti dalyvio formą ir ją užpildyti.
• Sumokėti dalyvio mokestį, kuris negrąžinamas.
• Įkelti muziką mp3 formatu.
• Nepilnamečiai sportininkai turi pateikti tėvų sutikimą dalyvauti varžybose.
5.3. Visi sportininkai turėtų būti sveiki. Paprašius, sportininkas turi gauti iš gydytojo
dokumentus, patvirtinančius gerą sveikatą. Visa informacija bus tvarkoma konfidencialiai.
5.4. Visi sportininkai, norintys mūvėti pirštines, privalo pateikti rašytinį gydytojo laišką,
patvirtinantį, kad sportininkas kenčia nuo hiperhidrozės (prakaituojančios rankos) ar
panašiai.
5.7. Kandidatai iki 18 metų gali kreiptis dėl dalyvavimo konkurse tik gavę raštišką tėvų arba
teisėto globėjo pasirašytą leidimą. Dokumentai turi būti pateikti paprašius.

MUZIKOS PASIRINKIMAS
6.1 Sportininkas turi pats išsirinkti muziką. Tai gali būti įvairios muzikos junginys „mix’as“
6.2. Muzika turi būti tik instrumentinė. Draudžiami žodžiai/dainavimas bet kuria kalba.
Vokalas gali būti leidžiamas tik tuo atveju, jei naudojamas kaip instrumentinis
akompanavimas be žodžių.
6.5. Muzikai turi būti pateikta MP3 formatu ir užvadinta sportininko vardu bei kategorija.

PASIRODYMŲ TRUKMĖ
9.1. Jauniai 15+/Suaugę 18+/Moterys 40+ kategorijų pasirodymai turi trukti mažiausiai tris
minutes ir penkiasdešimt sekundžių (3:50) ir daugiausia keturias (4:00) minutes.
9.1. Vaikai 6+ ir Jauniai 10+  kategorijų pasirodymai turi trukti mažiausiai tris minutes ir
dvidešimt sekundžių (3:20) ir ne ilgiau kaip tris minutes ir trisdešimt sekundžių (3:30).
9.3/9.4 Muzikos pradžia ir pabaiga turi rodyti pasirodymo pradžią ir pabaigą.
9.5. Už muzikos ilgio viršijimą ar per trumpumą bus baudžiama -3/-5
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8.4. Visi sportininkai registracijos metu turi pasirašyti šių dalykų patvirtinimą:
• Taisyklės ir nuostatai buvo perskaityti ir priimti.
• IPSF etikos kodeksas buvo perskaitytas, sportininkas sutinka elgtis taip, kaip dera
profesionaliam sportininkui.
• Už visas sportininko patirtas išlaidas atsako sportininkas, o ne organizatorius.
• Sutikimas, kad sportinikas bus filmuojamas ir fotografuojamas, o medžiaga naudojama
LPSF reklamos tikslais.
• Dalyvauti varžybose/čempionatuose savo rizika. Už bet kokius sužalojimus ar nelaimingus
atsitikimus atsako sportininkas, o ne organizatorius.
• Dalyvauti antidopingo testuose pagal WADA kodeksą.
• Gerbti repeticijų ir pasirodymų laikus ir jų laikytis.
• Dėvėti studijų sportinį kostiumą visą laiką, išskyrus pasirodymo metu.
• Dalyvauti medalio ceremonijoje, nebent įvyko neatidėliotina medicinos pagalba, dėl kurios
negalima dalyvauti.
8.5. Sportininkami kurie trukdo varžyboms, gali būti diskvalifikuoti.

APRANGA
Kostiumai turi būti tinkami sportui. Jie turi visiškai uždengti visų sportininkų dubens ir
sėdmenų sritį, o moterų - krūtų sritį. Sportininkai bus baudžiami, jei jie nesilaikys šių
aprangos reikalavimų:

10.1. Kostiumas turi būti sportinio pobūdžio.
10.2. Kostiumas turi būti prigludęs prie odos, kad būtų galima matyti ir teisingai įvertinti kūno
laikyseną.
10.3. Visiems sportininkams leidžiamas dviejų dalių arba  triko (glaustinukės) tipo sportinė
apranga; Vyrams leidžiama būti apsirengus tik su šortais.
10.4. Viršutinė dalis turi visiškai uždengti moterų krūtinės sritį ir negali būti iškirptės.
Kostiumo dirželiai negali būti siauresni nei dešimt (10) milimetrų.
Iškirptė negali būti gilesnė nei aštuoniasdešimt (80) milimetrų nuo žemiausios raktikaulio
dalies.
10.5. Vyrai turėtų dėvėti aptemptus marškinėlius be rankovių/triko („mens leotards“), arba būti
tik su šortais.
10.6. Apatinės dalies pjūvis neturi būti aukštesnis už klubo raukšlę priekyje (ten, kur
susitinka šlaunys ir klubas), ir turi visiškai uždengti dubens kaulus. Jie turi visiškai uždengti
sėdmenų sritį.
10.7. Šortai turi padengti sėdmenų raukšles iki galo per visą kūną (t. y. Turi būti uždengta
raukšlė, susidaranti ten, kur susitinka sėdmenų sritis ir šlaunys).

Vyriški šortai Moteriški šortai
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10.8. Gali būti dėvimi ilgi šortai ar antblauzdžiai, jei jie yra prigludę prie odos ir audinys
neprideda papildomo sukibimo.
10.9. Sijonas yra leidžiamas moterims, jei jis nenukrenta žemiau dubens srities kaip 3 cm,
kad sportininkui netrukdytų laikytis ant stulpo. Sijonas negali išsikišti į išorę, neleidžiami
baleto tutai ir sijonai su tinkleliu.
10.10. Draudžiama dėvėti drabužius, skirtus papildomam kūno, rankų ar kojų sukibimui,
nebent pateikiama medicininė dokumentacija.
10.11. Visos dekoracijos turi būti pritvirtintos prie kostiumo (nenuimamos), o jokie papildomi
priedai ir (arba) rekvizitai neleidžiami. Draudžiama naudoti bet kokius priedus, kurie gali
pakenkti sportininko saugai ir (arba) atitraukti dėmesį nuo sportininkų. Į tai įeina: auskarai,
palaidi plaukai, apyrankės, karoliai ir kiti papuošalai. Neleidžiama naudoti karolių ar
apyrankių.
10.12. Medicininės juostos „tapes“ negalima naudoti, išskyrus odos spalvos. Bet koks įtvaras
turi būti iš anksto patvirtinta su medicininiais dokumentais.
10.13. Batai: sportininkas pasirodymą turi atlikti basomis arba su odos spalvos
gimnastikos/šokių padų apsaugomis. Neleidžiami aukštakulniai, baleto bateliai ar kita
avalynė.
10.14. Kostiumas neturėtų būti:
• Apatiniai drabužiai.
• Maudymosi kostiumėliai ar bikiniai.
• Drabužius, kurie sukuria apatinių drabužių iliuziją.
• Kūno odos spalvos.
• Skaidrus/permatomas.
• Oda, lateksas, PVC arba guma.
• Bet kokios rūšies juvelyriniai dirbiniai ir auskarai; leidžiami nedideli auskarai ir mažas
ausies kištukas.
• Visa, kas trukdo pasirodymui arba gali būti laikoma sveikatos ir saugos problema.
• Veido dažai ant viso veido.
• Kūno dažai ar aliejus bet kuriai kūno daliai. (Makiažą ir puošmenas galima dėvėti tik ant
veido.)
• Rekvizitai, tokie kaip skrybėlės ir lazdelės, ir viskas, kas nėra laikoma prie kostiumo.
• Prie kostiumų negalima pritvirtinti gaubtų.
10.15. Papildomi reikalavimai:
• Kostiumuose gali būti blizgučių ir deimanų; kutų turi būti kuo mažiau ir ne ilgesnių kaip 3
cm ir leidžiamas tik medžiagai uždengti.
• Vaikų ir jaunimo kategorijose dekoracijos turėtų atitikti amžių.
10.16. Akivaizdu, kad draudžiama pasirodyti ne sportinėje aprangoje. Kostiumai ar bet kuri jų
dalis neturi būti sąmoningai nusivilkti. Šių taisyklių nesilaikymas gali būti diskvalifikuotas.
10.17. Kostiumai turi būti be rėmėjų logotipų ar raidžių / teksto.

11. PLAUKAI IR MAKIAŽAS
*Atkreipkite dėmesį: jei nesilaikysite šių apribojimų, bus minusuojami taškai.

11.1. Plaukai turi būti atitraukti atgal ir aukštyn nuo veido ir kaklo, kad teisėjai aiškiai matytų
visas veido savybes, veido išraišką ir išlyginimą. Neturėtų blaškytis noras nusivalyti plaukus
nuo veido ar kaklo.
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11.2. Makiažas, skirtas jaunimo kategorijai, turi būti naudojamas tik norint pabrėžti natūralias
savybes, todėl jį reikia tepti tik lengvai. Vienintelė šios taisyklės išimtis yra ta, kai
pasirodymas yra orientuotas į choreografiją.
11.3. Suaugusiesiems skirtas makiažas gali būti dėvimas, kad atspindėtų jų pasirodymą. Į tai
įeina blakstienos, blizgučiai su raštais „embellishments and rhinestones“. Veido dažai
leidžiami ne daugiau kaip pusei veido. Taip pat draudžiama dėvėti kaukę, bet kokius kūno
dažus.
11.4. Perukai draudžiami.

12. GRIPS/ MAGNEZIJOS
12.1. Galima naudoti bet kokį skystų magnezijų produktą, išskyrus draudžiamų sąrašą,
pateiktą IPSF svetainėje. Atminkite, kad ant stulpo negalima dėti jokių produktų.
Visą atnaujintą sąrašą rasite IPSF svetainėje.
http://www.polesports.org/world-pole/about-approved-grips/
12.2. Kibias pirštines galima naudoti tik su medicinine dokumentacija.

14. POLES / STULPAI
14.1. Varžybų stulpai yra 42.5 mm diametro, nerūdijančio plieno „stainless steel“, 4,2 metrų
aukščio ir pagaminti iš vientiso metalo.
14.2. Sukantis stulpas dedamas dešinėje scenos pusėje, o statinis - kairėje  žiūrint iš žiūrovų
pusės. Visi sportininkai turi naudoti tą pačią konfigūraciją.
14.3. Stulpų valymas:
• Prieš kiekvieną sportininką stulpai bus išvalyti bent dviejų (2) stulpų valytojų. Stulpai bus
valomi visi; pirmiausia su valikliu, paskui sausu rankšluosčiu/šluoste.
• Sportininkams prieš varžybas leidžiama patikrinti stulpus ir jie gali paprašyti antro valymo.
• Sportininkai gali patys valyti stulpus, jei nori, bet privalo naudoti organizatoriaus pateiktas
valymo priemones.
• Sportininkams draudžiama valyti stulpus savo valymo priemonėmis. Vienintelė šios
taisyklės išimtis yra ta, kai sportininkas patiria stiprią alergiją ir reikalauja specializuotos
valymo priemonės, tokiu atveju turi būti pateikti medicininiai dokumentai.

15. FILMAVIMAS
15.1. Visi sportininkai patvirtina, kad dalyvaudami nacionaliniame ar atvirame čempionate jie
atsisako visų filmavimo ir fotografavimo teisių ir negaus jokios kompensacijos už renginio
metu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus. Visi sportininkai turi sutikti, kad jų atvaizdus
IPSF ir (arba) IPSF priklausančios nacionalinės federacijos galėtų naudoti reklamai,
mokymams, reklaminiams ir komerciniams tikslams.
15.2. Visi sportininkai sutinka, kad juos apklausia, filmuoja ir fotografuoja IPSF patvirtinta
žiniasklaida.
15.3. Visi sportininkai turi sutikti filmuotis/fotografuotis bet kuriame renginyje, kuriame jie
pasirodo prieš renginį, jo metu ar po jo.
15.4. Filmavimasis ir fotografavimas neleidžiami persirengimo vietose, nebent gavus aiškų
organizatorius leidimą.
15.5. Visos fotografijos ir filmuota medžiaga yra organizatoriaus nuosavybė.
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17. BAUDOS
Varžybų metu vyriausiasis teisėjas gali nubausti sportininką už šiuos pažeidimus:
*Taip pat žiūrėkite: vyriausiojo teisėjo bausmės
17.1. Taisyklių ir etikos kodekso pažeidimai. Baudos priklauso nuo pažeidimo.
17.2. Melaginga ar netiksli informacija paraiškos formoje. Baudos priklauso nuo pažeidimo.
17.3. Nesportiškas ar asocialus elgesys.
17.4. Pasirodymo laiko reikalavimų nesilaikymas.
17.5. Prisilietimas prie stulpų ir kitos įrangos įtvirtinimo sistemas varžybų metu. Tai apima ir
scenos fono palietimą.
17.6. Tiesioginis kontaktas su žiūrovais iš scenos (pvz., Gestai, pokalbiai su žiūrovais ir
pan.).
17.7. Netinkama choreografija, kostiumas, plaukai ir makiažas (kaip nurodyta aukščiau).
Baudos priklauso nuo pažeidimo.
17.8. Juvelyrinių dirbinių ir rekvizitų buvimas (kaip nurodyta aukščiau).
17.9. Nesilaikant sportinio kostiumo reikalavimų arba dėvint netinkamą sportinį kostiumą
(kaip nurodyta aukščiau).
17.10. Atvykimas į registraciją ir repeticijas (arba neatvykimas) be išankstinio susitarimo.
17.11. Vėlavimas į užkulisius.
17.12. Vėlai į sceną.
17.13. Pasirodymo metu, kas nors patarinėja.
17.14. Sportininkai ir (arba) jų treneriai/atstovai artėja prie teisėjų stalo ir (arba) kambario
arba trukdo teisėjams.
17.15 val. Vyriausi teisėjai pasilieka teisę taikyti nuobaudas bet kuriuo varžybų metu arba
vėliau, jei mano, kad taip yra būtina.

18. REZULTATAI
18.1. Visi rezultatai surenkami per kompiuterį.
18.2. Rezultatai bus surenkami ir pateikiami pagal Nacionalinę balų sistemą.
18.3. Preliminarūs rezultatai bus paskelbti sportininkams.
18.4. Sportininkai turi laukti savo rezultatų tam skirtoje vietoje. Leidžiama būti tik IPSF
registruotam treneriui kuris lydi sportininką. Laukdami rezultatų sportininkai ir treneriai turi
būti apsirengę sportiniais kostiumais.
18.5. Visi rezultatai bus paskelbti organizatorių svetainėje per dvidešimt keturias (24)
valandas nuo medalių įteikimo.

19. APDOVANOJIMAI
19.2. Medalių ceremonijoje ant scenos leidžiami tik sportiniai bateliai ar basos kojos.

21. Diskvalifikacija
Sportininkas gali būti automatiškai diskvalifikuotas prieš varžybas, jų metu ar po jų. IPSF taip
pat pasilieka teisę panaikinti sportininko vardą dėl šių pažeidimų:
21.1. Taisyklių ir etikos kodekso pažeidimas. Diskvalifikacija priklauso nuo pažeidimo.
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21.2. Pateikta melaginga ar netiksli informacija paraiškos formoje. Diskvalifikacija priklauso
nuo pažeidimo.
21.3. Nesportiškas elgesys.
21.4. Grėsmė sportininko, organizatoriaus, teisėjo ar žiūrovo gyvybei ar sveikatai.
21.5. Nepavyko ateiti į sceną.
21.6. Naudojama draudžiama magnezija.
21.7. Netinkama choreografija, kostiumas, plaukai ir makiažas (kaip nurodyta aukščiau).
Diskvalifikacija priklauso nuo pažeidimo.
21.8. Tyčinis drabužių pašalinimas pasirodymo metu.
21.9. Sąmoningas dekoracijų ar stulpų įtvirtinimo naudojimas pasirodymo metu.
21.10. Sportininką į sceną lydi pašalinis asmuo.
21.11. Tiesioginis susisiekimas su vertinimo komisija aptarti varžybas arba tiesioginė ar
netiesioginė įtaka teisėjams.
21.12. Vulgarios kalbos ar gestų naudojimas bet kurio organizatoriaus ar darbuotojo
atžvilgiu.
21.13. Antidopingo medžiagų testas teigiamas (žr. Medicinos ir dopingo taisykles).
21.14. Atsisakymas atlikti antidopingo testą, kai to prašoma.

Teisės ir pareigos

24. ATLETŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
24.1. Visi sportininkai privalo perskaityti taisykles, taisykles ir visus atnaujinimus.
24.2. Visi sportininkai turi elgtis pagal IPSF taisykles, taisykles ir etikos kodeksą.
24.3. Visi sportininkai turi pasirašyti IPSF etikos kodeksą ir atitinkamai elgtis.
24.4. Jaunesni nei 18 metų sportininkai turi turėti patvirtintą prižiūrėtoją (tėvą/įgaliotą teisinį
atstovą/trenerį)
su parašu.
24.5. Visi sportininkai privalo su savimi turėti tapatybę patvirtinančius dokumentus.
24.6. Visi sportininkai yra visiškai atsakingi už savo sveikatos būklę ir gebėjimą varžytis. Kad
išvengtumėte traumų, nė vienas sportininkas neturėtų imtis elementų, kuriais nėra visiškai
įsitikinęs ir saugus.
24.7. Visi sportininkai į nacionalinius ar atvirus čempionatus patenka savo rizika ir supranta,
kad už galimus sužalojimus ar nelaimingus atsitikimus yra atsakingi jie patys.
24.8. Visi sportininkai privalo dalyvauti atidarymo ceremonijoje ir preliminariuose rezultatų
ceremonijoje (jei taikoma), nebent įvyko neatidėliotina medicininė situacija, kuri trukdo
dalyvauti, arba jei jie yra vienas iš pirmųjų 2 sportininkų, kurie varžysis. Visi finalininkai
privalo dalyvauti medalių ceremonijoje, nebent įvyko neatidėliotina medicinos pagalba.
24.9. Prieš varžybas ar jų metu griežtai draudžiama vartoti alkoholį ar draudžiamas ar
psichotropines medžiagas.
24.10. Visi sportininkai turi sutikti dalyvauti antidopingo testuose pagal WADA kodeksą. Dėl
draudžiamų medžiagų, žr. https://www.wada-ama.org. Jei paprašius nepateiksite bandomojo
pavyzdžio, sportininkas bus diskvalifikuotas iš varžybų, bus atimtas bet koks iškovotas titulas
ir bus uždrausta dalyvauti kitose IPSF varžybose.
24.11. Už visas sportininko patirtas išlaidas atsako sportininkas, o ne organizatorius.
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25. ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
Organizatorius pasilieka teisę:
25.1. Bet kuriuo metu keisti konkurso taisykles ir nuostatas ar jų priedus. Bet koks
pasikeitimas bus nedelsiant paskelbtas www.polesport.lt
25.2. Kreiptis į vyriausiąjį teisėją, kad kiekvienas sportininkas, pažeidęs taisykles ir nuostatas
ar etikos kodeksą, svarstytų bausmes ar diskvalifikaciją.
25.3. Kreiptis į vyriausiąjį teisėją, jei teisėjas pažeidžia taisykles ir nuostatas ar etikos
kodeksą diskvalifikacijos svarstymas.
25.4. Prieš varžybas ar jų metu nuspręsti dėl bet kokių sprendimų, kurie dar nenumatyti
taisyklėse ir nuostatose bei etikos kodekse.
25.5. Organizatorius suteiks pagrindinę pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo ar nelaimingo
atsitikimo atveju ir suteiks medicininę pagalbą rimtesnės traumos atveju. Medicinos atstovas
turi galutinį sprendimą dėl to, ar sportininko trauma turėtų trukdyti jiems dalyvauti ar tęsti
varžybas.
25.6. IPSF ir organizatorius negali būti atsakingi už sportininkų ar pareigūnų daiktų
praradimą ar sugadinimą.

Organizatorius privalo:
25.7. Paskelbkite visus konkurso kriterijus, kaip nurodyta aukščiau.
25.8. Apie visus su konkursu susijusius pakeitimus praneškite varžybų organizatorių
svetainėje.
25.9. Suteikite sportininkams kambarius persirengti ir sušilti, įrengdami tualetus, skirtus nuo
tų, kuriais naudojasi teisėjai ir žiūrovai.
25.10. Suteikite atskirą erdvę jaunimo sportininkams persirengti arba nustatytą laiko tarpą
persirengimo kambariams naudoti tik jiems.
25.11. Patikrinti stulpų montavimą ir išbandyti.
25.12. Prieš varžybų pradžią suteikti sportininkams galimybę pasipraktikuoti su stulpais.
25.13. Prieš kiekvieną pasirodymą pasirūpinkite stulpų valymu.
25.14. Pateikite teisėjams visą reikalingą informaciją apie varžybas.
25.15. Suteikite laikinąją pirmąją pagalbą įvykio ar nelaimingo atsitikimo atveju.
25.16. Pateikite antidopingo testus pagal WADA kodeksą (www.wada-ama.org).

Skundai ir apeliacijos

26. Vertinimo sistema
26.1. Skundą dėl taškų sportininkai gali pateikti per 10 minučių nuo jo taškų paskelbimo.
Vėliau skundas nebus nagrinėjamas.
26.2. Kiti skundai dėl bet kokių kitų klausimų turi būti pateikti raštu varžybų organizatoriui per
7 darbo dienas.
26.3. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su konkurso organizatoriumi.
26.4. Apeliacijos procedūra yra tokia:
26.4.1. Per 10 minučių nuo rezultato paskelbimo nurodykite savo ketinimą aiškintis dėl
rezultato.

37

http://www.wada-ama.org


26.4.2. Varžybų organizatorius jums leis peržiūrėti vaizdo įrašą, kad nustatytų, ar norite tęsti
apeliaciją. Vaizdo įrašą galėsite peržiūrėti 5 minutes. Jums bus leidžiama žiūrėti vaizdo įrašą
vienam arba kartu su IPSF pripažįstamu treneriu ir prireikus techninės pagalbos asmeniu.
26.4.3. Norėdami žiūrėti vaizdo įrašą, turėsite sumokėti negrąžinamą užstatą. Šią kainą
konkurso organizatorius nustatys bendradarbiaudamas su IPSF.
26.4.4. Nusprendę, kad norite apeliacijos, turėsite sumokėti apeliacijos mokestį, kurį nustato
konkurso organizatorius kartu su IPSF. Varžybų organizatorius informuos apie procesą.
26.4.5. Atminkite, kad šis mokestis bus taikomas kiekvienai vertinimo sekcijai - t.y. turėsite
sumokėti už kiekvieną norimą apeliuoti vertinimo dalį. Pavyzdžiui, jei norite užginčyti ir
Privalomuosius elementus ir techninius atskaitymus, už kiekvieną iš jų turėsite sumokėti
atskirai.
26.4.6. Gavęs jūsų mokėjimą, varžybų vyriausiasis teisėjas peržiūrės jūsų apeliaciją. Tai
įvyks tik gavus mokėjimo patvirtinimą. Vyriausiasis teisėjas privačiai vertins vaizdo įrašą ir
prireikus paaiškins sprendimus.
26.4.7. Jei jūsų apeliacija / skundas bus patenkintas, varžybų organizatorius grąžins jūsų
mokėjimą. Jei jūsų rezultatas / taškai išliks tokie patys arba sumažės, jūsų pinigai bus
negrąžinami.
26.4.8. Jūsų rezultatai bus atnaujinti kuo anksčiau varžybų organizatoriui patogiu metu,
tačiau jis bus atliktas prieš paskutinę medalių ceremoniją.
26.4.9. Teisėjo sprendimas yra galutinis ir derybos nebus pradėtos.

IPSF Scoring System / IPSF balų sistema

Tai informacija sportininkams ir treneriams apie taškų sistemą, naudojamą nacionaliniuose
čempionatuose, ir paaiškins, kaip bus skaičiuojami balai, kada bus paskelbti galutiniai
rezultatai ir papildoma informacija, kurią turite žinoti.

Personal scores / Asmeniniai balai
Jūsų bendri balai bus paskelbti per dešimt minučių po to, kai pabaigsite pasirodymą. Po
varžybų turite kartu su treneriu apsirenge sportiniu kostiumu palaukti, kad išgirstumėte savo
rezultatus. Jums bus pateikti balai už kiekvieną vertinimo skyrių.

Finalists (In the case of preliminaries) / Finalistai (preliminarių varžybų atveju)
Kiekvienos kategorijos finalininkai preliminariuose etapuose bus paskelbti kategorijos
pabaigoje praėjus maždaug 5–10 minučių po paskutinio sportininko pasirodymo. Tikimasi,
kad visi šios kategorijos sportininkai lauks rezultatų laukimo zonoje apsirengia sportiniais
kostiumais ir iškart pakils į sceną. Tada visi sportininkai eis į sceną, o kiekvieno finalininko
bus paprašyta žengti pirmyn bet kokia tvarka. Tada sportininkų bus paprašyta palikti sceną,
finalininkų - laukti užkulisiuose tolimesnių nurodymų. Visų sportininkų rezultatų kopija bus
patalpinta persirengimo kambariuose.

Finals / Finalas
Visų kategorijų rezultatai finalo dieną bus paskelbti konkurso pabaigoje apdovanojimų
ceremonijoje. Tikimasi, kad sportininkai bus apsirengę sportiniais kostiumais, pasiruošę eiti į
sceną, kai bus pakviesti praėjus maždaug 15 minučių po paskutinio sportininko pasirodymo.
Kiekviena kategorija bus pakviesta į sceną, o nugalėtojai bus paskelbti bendrais balais. Visi

38



bendri rezultatai taip pat bus paskelbti varžybų svetainėje, o WPSC atrankos sportininkai -
IPSF pasaulio reitinge.

Feedback / Atsiliepimas
Atsiliepimai apie pasirodymą  individualiai nebus teikiami; visi vaizdo įrašai bus paskelbti
internete kuo greičiau po varžybų, kad sportininkai ir treneriai patys įvertintų savo
pasirodymus.

Guidance on your scores / Gairės dėl jūsų balų:
Compulsory / Privalomieji - žemas balas rodo, kad nebuvo įvykdyti minimalūs elementų
reikalavimai, trūko elemento arba elementai buvo pateikti netinkama eilės tvarka. Taškai
nebus skiriami už elementą, kuris atliktas ant ribos. Elementai turi būti atlikti teisingai,
laikantis visų minimalių reikalavimų.
Technical Bonus / Techninė premija - mažas rezultatas gali reikšti, kad trūksta triukų,
atliktų pagal Taškų kodekso „Code of Points“ reikalavimus, žemą visų judesių sudėtingumo
lygį.
Technical Deduction / Techninis išskaitymas - žemas balas dažniausiai rodo prastą
judesių ir linijų atlikimą bei konkrečius reikalavimus neatlikimą, kurie nėra įvykdyti kaip
nurodyta Taškų kodekse „Code of Points“.
Artistic and Choreography / Meninė ir choreografija - mažas rezultatas rodo mažesnius
balus tokiose srityse kaip judėjimas lengvumas „flow“, pasitikėjimas, kostiumas ir kt.

Your scores / Jūsų balai
Jei turite skundą dėl savo balo konkrečioje skiltyje, turite teisę užginčyti jums skirtą balą, jei
užregistravote skundą per 10 minučių nuo balų gavimo. Per 10 minučių bus leidžiami tik
skundai dėl konkrečių sekcijų. Jei norite užginčyti savo balus, atlikite teisingą procedūrą,
pateiktą Taškų skaičiavimas dokumente „Scoring Complaints“.

Fees – as determined by the National Federation and the IPSF
Mokesčiai - kaip nustato Nacionalinė federacija ir IPSF
Už skundo dėl rezultatų registravimą mokamas mokestis, jei visi rezultatai bus pakeisti
aukštyn, mokestis bus nedelsiant grąžintas sportininkui. Mokestis mokamas užregistravus
skundą grynaisiais pinigais arba kredito/debeto kortele tik IPSF - mokėjimo priemones
organizuoja nacionalinis varžybų organizatorius. Mokestis mokamas už kiekvieną ginčijamą
skyrių.
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