Reglement Wedstrijd Pole Passion
Algemene regels

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Deelname aan deze wedstrijd is geheel op eigen risico
Inschrijfgeld bedraagt 20 euro voor solo en 30 euro voor duo, na bevestiging heb je
twee weken de tijd om het bedrag over te maken op banknummer: NL33 RABO 0171
9500 03 t.n.v. Pole Passion. Onder vermelding van naam en deelnemer nummer.
Inschrijfgeld wordt niet geretourneerd bij afmelding.
Deelnemers zijn een uur van te voren aanwezig.
Als een deelnemer te laat is mogen wij deze uitsluiten van deelname.
Bij het niet volgen van de regels hebben wij het recht om deelnemer te
diskwalificeren.
De kleedkamer is alleen voor deelnemers.
Bij kinderen mag Coach en moeder mee in de kleedruimte.
De opwarmruimte is alleen voor deelnemers, warm je daar ook op en niet in de
kleedruimte.
Er is een x-stage aanwezig om warm te draaien, deelnemers hebben voorrang op
deze paal. Hou rekening met elkaar.
Muziek

•

Muziek dient voor 1 maart 2019 compleet ingeleverd te zijn, in mp3 formaat onder
vermelding van naam en deelnemer nummer.

•

Geen schunnige teksten in de muziek

•

Kids (amateur, Professional, Elite) minimaal 2.00 minuut maximaal 3.00 minuut.
Volwassenen Amateur, minimaal 2.00 minuut maximaal 3.00 minuut. Alle andere
categorie, minimaal 3.00 minuut maximaal 4.00 minuut.

•

Zodra wij je muziek goed ontvangen hebben, krijg je een mail van ons.

Kleding
•
•
•

Het dragen van ondergoed (string) of bikini als kleding is niet toegestaan.
Zorg ervoor dat billen, liezen, borsten en tepels goed bedekt zijn.
Er mag kleding uitgetrokken worden tijdens de act. (geen strippen) denk hierbij aan
een cape, blouse, mits dit bij jou choreografie past.

•
•
•

Er mag op hoge hakken worden gedanst als dit bij jou choreografie past, bij de
kinderen uiteraard niet.
Kinderen mogen een blote buik. (topje en broekje)
Bij het niet volgen van de regels worden minpunten toegekend, deelnemer kan ook
gediskwalificeerd worden.

Choreografie
•
•
•
•
•

Er worden vaste palen neer gezet van 45 mm, vanaf het publiek: rechts spinning en
links static.
Bij alle categorie mogen attributen gebruikt worden, mits snel te plaatsen en weer te
verwijderen.
Wij verwachten een complete act, er wordt gekeken naar het totale plaatje.
Doe geen technieken die niet in jou categorie passen, je kunt hiervoor minpunten
krijgen.
Er mag grip gebruikt worden, echter geen i-tac en stick it.

