
 

 

REGULAMENTO 

 

O EVENTO 

 A competição – POLE ART PORTUGAL –  terá lugar no dia 16 de Novembro de 2019, no 
EUROPARQUE – Santa Maria da Feira; 

 A competição faz parte do evento desportivo PORTUGALFIT- Manz.  
 

PARTICIPANTES/ATLETAS/ARTISTAS 

 A Organização convida atletas/ artistas de todo o Mundo a participar: todos os 
géneros, todas as idades, todos os estilos de pole dance, todas as nacionalidades;  

 A competição está aberta a todos os estúdios ou escolas de pole dance, organizações, 
representantes ou atletas independentes;  

 Todos os participantes devem ter um documento identificativo válido (BI, Cartão de 
cidadão, passport, etc);  

 Cada participante é responsável pela sua participação e pela sua saúde, sendo 
obrigatório ter seguro de acidentes pessoais que cubra a participação na competição; 

 Todos os participantes devem seguir as regras; 

 Participantes com idade inferior a 18 anos devem ser acaompanhados por um adulto;  

 Depois de confirmada a participação, todos os atletas devem submeter prova do seu 
seguro de acidentes pessoais e assinar uma declaração de responsabilidade pessoal 
pela prática desportiva, assumindo que participam na competição por sua conta e 
risco.  

Níveis 

 A competição tem dois níveis:  

 Os participantes devem escolher a categoria em que se sintam confortáveis. 

 Os seguintes critérios servem para orientação das suas escolhas:  

Amadores: 

 Sem experiência profissional em pole dance (competições ou 
espetáculos);  

 Pode ter participado no máximo até 3 competições  na categoria 
amador; 

 Não pode ter vencido nenhuma das competições em que possa ter 
participado. 

 Praticante de pole dance entre 1 a 5 anos. 
 Não pode ser instrutor de pole dance. 
 Não execute deadlifts,nem mortais  ( obrigatório,serão aplicadas 

penalidades). 



 Todas as idades e géneros; 
 Individuais,duplas,trios ou grupos (até 8 pessoas). 

 

Profissionais: 

 Experiência em competições, participou em mais  de 3 competições  de 
pole dance na categoria amador ou alguma participação nas categorias 
semi profissional ou profissional; 

 Já ganhou uma competição na categoria de amador;  
 Pode ser um aluno avançado, um instrutor, um atleta, um artista; 
 Pratica pole dance há mais de 5 anos; 
 É um artista profissional, é um atleta profissional;  
 Todas as idades e géneros; 

 Individuais,duplas,trios ou grupos (até 8 pessoas). 

 

CATEGORIAS 

 A competição tem as seguintes categorias: 
- Arte 
- Exótico 

  

VENCEDORES 

 A competição tem os seguintes lugares de vencedor: 
AMADORES 
- Arte  
- Exótico 

 PROFISSIONAIS  

- Arte  
- Exótico 

 

PALCO 

 Todas as performances terão dois varões disponíveis. O varão giratório ficará localizado 
do lado direito e o estático do lado esquerdo, do ponto de vista do público; 

 Os varões terão cerca de 4 metros de altura e são separados por aproximadamente 3 
metros; 

 Os varões serão de 45 mm de diâmetro; 

 Marca X-Pole, material Chrome.  

  

INSCRIÇÃO 

 Para realizar uma inscrição deverá:  
- Preencher o formulário online com vista à inscrição;  
- Enviar o link de um vídeo seu onde seja possível  observar a sua qualidade técnica e 
artística na execusão do pole dance. O vídeo deve ter um mínimo de 2 minutos e um 
máximo de 4 minutos. Deve ser possível observar o artista durante pelo menos 2 
minutos sem cortes e edições multimédia. O link deve ser obrigatoriamente público e 
de fácil acesso durante o período de avaliação. Se o link não funcionar ou se o vídeo não 
for público, não permitindo a sua ana´lise pelos avaliadores, a sua inscrição não será 
considerada.  



 Todas as inscrições são realizadas online através do website e formulário para esse 
devido efeito;  

 As inscrições estão abertas a partir de meio de Julho até 8 de Setembro de 2018. 

 A taxa de participação será cobrada apenas para aqueles que forem escolhidos para 
participar da competição e terá o valor de 25 euros, a avaliação da inscrição e vídeo não 
serão cobrados;  

 Nenhum reembolso será feito caso mude de ideias após a aceitação da sua inscrição e 
efetivado o pagamento;  

 Após aceitação, o pagamento da taxa de participação deve ser efetivado até ao dia 12 
de Outubro. Caso não efetive o pagamento, o seu lugar será oferecido ao artista 
seguinte na lista de reserva.  
  

SELEÇÃO 

 A seleção é feita apenas por análise de vídeo selecionado pelo próprio artista e 
submetido no ato de inscrição;  

 Todas as inscrições estão sujeitas a revisão e aceitação; 

 Feedback sobre avaliação e aceitação da participação será dado até o dia 5 de outubro; 

 Os critérios de avaliação para vídeos serão: 

- Nível técnico (pontuação 1-5): movimentos técnicos da pole dance 

- Nível artístico (pontuação 1-5): dança, fluidez, conexões e transições. 

- Força (pontuação 1-5): nível de força dos movimentos técnicos apresentados. 

- Flexibilidade (pontuação 1-5): nível de flexibilidade dos movimentos apresentados 

- Execução (pontuação 1 a 5): execução correta, alinhamento corporal, joelhos, pés, 
cotovelos esticados, postura, posicionamento do corpo e alinhamento. 

  

PERFORMANCES 

 A competição aceita performances individuais, duplas, triplas ou em grupo (no máximo 
8 pessoas); 

 Cada atleta é responsável por seu desempenho e performance e deve fornecer todas as 
informações exigidas pela Organização para se inscrever; 

 Cada apresentação individual tem um mínimo de 3 minutos e um máximo de 3.30 
minutos de  duração (não serão permitidos minutos extras, penalidades serão aplicadas 
nesses casos); 

 As apresentações devem usar os dois varões no palco. 

  

TRAJES E ACESSÓRIOS 

 Cada artista é responsável pelo seu traje; 

 Todas as roupas devem ser de natureza desportiva e/ou artística, cobrindo as partes 
íntimas do corpo e devem respeitar o tema e personagens da coreografia. Qualquer tipo 
de nudez, uso de objetos eróticos, peças pequenas de roupas, decotes que possam 
expor partes íntimas, tanga, lingerie, biquínis, triquinis, roupas transparentes e / ou 
outros não são permitidos; 

 Os tops devem cobrir o peito e devem estar bem seguros; 

 Calções e partes de baixo devem cobrir adequadamente as partes íntimas e ser de 
natureza artística e / ou atlética, como calções desportivos ou fatos de ginástica; 

 Luvas, joelheiras, proteções de tornozelo, etc que promovam a aderência não são 
permitidos. Roupas que fornecem algum tipo de aderência extra como látex, borracha, 



pele, PVC ou outros, não são permitidas. Exceções serão feitos na categoria exótica a 
stilettos de cano alto, que são permitidos apenas nessa categoria. Os participantes 
devem usar o corpo para segurar o pole; 

 É permitido usar produtos para as mãos e corpo, como dry hands e itac; 

 O uso de grips diretamente no varão não é permitido. Qualquer tipo de cola ou grips 
extra fortes como Gorilla Grip, Stickum, Rosin, grips spray não é permitido; 

 Pintura corporal, chapéus e outros acessórios são permitidos desde que respeitem todas 
as regras acima e não danifiquem o varão ou o palco e sejam possíveis de retirar 
rapidamente para que o próximo artista entre; 

 Não é permitido usar jóias ou qualquer tipo de piercings que possam danificar o varão 
ou o palco ou até colocar o artista em risco; 

 A colocação de logotipos em roupas ou calçados não é permitida; 

 O uso de qualquer acessório específico, adereços, conjuntos deve ser reportado à 
Organização antes da competição, e será permitido somente se o espaço do palco assim 
o permitir, se for possível colocar e retirar rapidamente sem apoio técnico específico, 
não deixar marcas no palco ou nos varões; 

 O mau funcionamento da roupa e acessórios poderá ser penalizado caso os júris assim 
o considerem. 

 

FOTOGRAFIA E FILMAGEM 

 Ao participar no evento, todos os artistas concordam em ser filmados e fotografados; 

 Ao participar do evento, os artistas concordam que todas as fotografias e filmagens 
podem ser usadas pela Organização para fins promocionais, publicitários e comerciais; 

 A Organização e o próprio fotógrafo têm direitos sobre os filmes e a fotografia. Todas as 
fotografias e filmagens são propriedade da Organização. 

  

Código de avaliação  

 Quatro áreas serão analisadas pelos júris: Apresentação técnica, Execução técnica, 
Choreo & Arte, Performance, Penalidades. 

 Os júris não devem ter nenhuma afiliação comercial ou interesse particular nos artistas 
que vão competir e avaliar e devem ser neutros para todos os concorrentes.   

 No caso de um conflito de interesses, esse júri em específico será substituído, de modo 
a garantir neutralidade da sua avaliação. Todas as avaliações são revistas pelo Júri 
presidente que deve garantir objetivdade, imparcialidade e neutralidade das avaliações.  

 Os júris devem agir de forma imparcial, íntegra, honesta, objetiva e justa. 

 Os júris devem aplicar as regras e regulamentos de forma honesta e igual a todos os 
concorrentes. 

 Os júris devem estar livres de quaisquer conflitos, tratar todos com dignidade, 
salvaguardar os interesses dos concorrentes e agir de acordo com os padrões do código 
ético de conduta; 

 Os juízes devem cooperar com a Organização, sob qualquer situação, e abster-se de 
discutir qualquer parte do processo de julgamento, durante e mesmo após a 
competição; 

 O feedback será dado aos concorrentes, caso estes perguntem, e somente o júri 
principal poderá fazê-lo. As fichas de pontuação também estarão disponíveis para os 
competidores, após a competição, caso estes perguntem, no entanto, os atletas 
precisarão respeitar a programação, o tempo e a disponibilidade da Organização para o 
fazer; 

 No caso de uma reclamação sobre a avaliação, se o atleta não concordar com sua 
pontuação, ele / ela pode pedir revisão. A reinvidicação deve ser feito no tempo de 



atuação dos dois atletas seguintes, cerca de 8 minutos. A reinvidicação deverá ser feita 
diretamente ao júri principal. Quando o terceiro atleta, após o que quer reivindicar, é 
chamado no palco, reclamar sobre pontuações de avaliação não é mais permitido e a 
decisão dos júris é final; 

 Em caso de empate, o competidor com as maiores pontuações de apresentação técnica 
será premiado com a colocação superior, se empatadas, pontuações mais altas em 
execução técnica e, se ainda empatadas, pontuações mais altas em Choreo & Arty; 

 Os júris devem usar roupas formais e estar sempre apresentáveis; 

 Os júris irão desqualificar qualquer atleta em caso de não comparecer a tempo para 
competição ou cerimónia de premiação (a menos que tenha sido previamente advertido 
e aceite pela Organização);  

 Comportamento desrespeitoso, conteúdo inaceitável em coreografias como conteúdos 
que incluam sexo, raça, religião, orientação política, entre outros, a reoçaõ de peças de 
roupa íntimas, serão fatores de esqualificação da performance; remover roupas íntimas; 

 A decisão dos júris é final. 

  

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 O sistema de pontuação consiste em: 
 

Apresentação técnica  

(10 pontos) 

 

DefiniçãoAvalia o nível de dificuldade técnica dos movimentos 
de pole dance apresentados. Não avalia a execução. 
Movimentos ou figuras que requerem níveis mais elevados de 
força, flexibilidade, dinâmica serão avaliados com uma nota 
superior.  

 Força 

 Flexibilidade 

 Dinâmica 

 Voos 

 Subidas 

 

Execução Técnica  

(10 points) 

 

Avalia como os movimentos, figuras e transições técnicas são 
executadas. A execução deve ser suave, graciosa, apresentar 
linhas claras (joelho, dedos dos pés, extensão, postura, colocação 
do corpo). Figuras devem ser seguras e devem parecer não 
requerer esforço.  

 Execusão clara  

 Transições claras 

 Extensão do corpo 

 Corpo forte, contraído, resistente   

 Fixar as posições/ figuras  na sua extensão  máxima (2 
segs) 

 



Choreo 

(12 pontos) 

Avalia a parte coreográfica e artística da performance,  a fusão e 
união entre o movimento, a musicalidade, a fluidez, o tema da 
coreografia.  

 Originalidade da coreografia 

 Interpretação da música 

 Interpretação do tema/ tópico, personagem, ideia, 
história 

 Confiança em palco 

 Uso do espaço do palco 

 Coreografia e movimento  

 

Performance 

(16 pontos) 

(cada pessoa é 
apenas avaliada 
numa categoria)  

ART  Dança 

 Flow/ Fluídez 

 Musicalidade 

 Conexão emocional com o púbico 

SPORT  Resistência aeróbica 

 Capacidade acrobática/atleticismo 

 Flexibilidade 

 Força e dinâmica 

EXOTIC  Ondulação do corpo e membros 

 Musicalidade 

 Fluídez 

 Sensualidade/ Sexiness 

 

Penalidades/ 
Deduções 

 

 Mau ângulo do movimento (-0.5) 

 Escorregar/ perder equilíbrio (-0.5)  

 Execusão pobre da performance (no geral) (alinhamento 

dos joelhos e pés, linhas claras, extensão das pernas, 

braços, postura)(-0.2) 

 Transições pobres (no geral) (ligação entre os movimentos 

sem hesitações, re-grips, desequilíbrios)(-0.2) 

 Falta de sincronia e uniformidade  (duplas, triplas, grupos) 

(-0.5) 

 Não utilização dos dois varões (-0.5) 

 Secar/ limpar as mãos ( -0.5) 



 Mau funcionamento da roupa, piercings, brincos, cabelo 

continuamente à frente da cara, etc (-0.5) 

 Vocais guturais/ cantar e fazer gestos e/ou trejeitos com a 

boca durante a performance (-0.5) 

 Sem início ou fim lógico / final ou início sem a música 

sem lógica (-1) 

 Música/ atuação mais longa do que permitido (-1) 

 Quedas (Flip outs e jump outs terminados com ambas as 
mãos ou quaisquer outras partes do corpo no chão serão 
consideradas quedas, a recepção no chão deve ser firme, 
firme e segura) (-2) 

 Deadlifts ou flips executados pela categoria amadora (-2) 

 
 

  

PRAZOS IMPORTANTES 

  Prazo/Deadline        Documentos/ documents 

Inscrição/ application 08/09/2019 

 Preencher formulário de inscrição 
online e enviar link de vídeo 

 Fill out application form online and add 
video link for assessment 

Notificação de aceitação/ 
Acceptance notification  22/09/2019  

 Recebe um email com confrmação dos 
nomes selecionados para a competição 

 You will receive an e-mail with the 
names selected for the competition 

Pagamento de taxa/ 
Paiment 30/09/2019  

 Pagamento da taxa por transferência 
bancária com IBAN 

 Payment by bank transfer with IBAN 

Informação da 
performance e música/ 
Performance description 
and music 31/10/2019 

 Pequena descrição da performance e 
música (MP3) 

 Small description of your performance 
Music (MP3 Format) 

  
Check-in 15 or 

16/11/2019 

 Entregar prova de seguro de acidentes 
pessoais; assinar declaração de 
responsabilidade pela prática de 
exercício; assinar declaração de 
cedência de direitos de imagem  

 Bring personal injury insurance, sign 
personal responsibility for your 
participation and declaration of 
consent (image rights) 

Ensaio/Rehearsal 
16/11/2019 
(7am-10.30am) 

 Trazer uma cópia da múscia 
 Bring a copy of your music 

 
Competition 

 
16/11/2019 

 

 

 



TAXA DE PARTICIPAÇÃO 

 Apenas atletas selecionados para participar da competição deverão pagar a taxa de 
participação após a notificação de aceitação; 

 Dados serão disponibilizados no momento.  

  

DIREITOS E RESPONSABILIDADES DOS ARTISTAS 

 Ler e concordar com as regras; 

 Respeitar horários, organização, alinhamento, etc; 

 Estar presente no ensaio; 

 Fornecer todas as informações necessárias sem falso testemunho; 

 Menores devem ser acompanhados por um dos pais / adulto responsável; 

 Deve esperar para ser chamado no palco; 

 São totalmente responsáveis pela sua saúde e pelo seu desempenho. Deve evitar fazer  
movimentos que possam causar ferimentos ou que não sejam seguros; 

 Todos os competidores devem ter seguro de saúde e assinar a responsabilidade pela 
sua participação na competição. Cada artista é responsável pela sua condição de saúde 
pessoal e capacidade de participar na competição, participando por sua conta e risco; 

 Todas as despesas incorridas pelos artistas são de sua responsabilidade. 

  

ORGANIZAÇÃO DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

 Informar todos os participantes sobre as regras e quaisquer alterações feitas, bem como 
a programação do evento; 

 Receber e acompanhar todos os concorrentes. Responder a todas as suas perguntas; 

 Proporcionar aos concorrentes espaço para mudar, preparar e aquecer adequadamente 
para a sua performance; 

 Verificar as instalações e os varões; 

 Organizar um ensaio; 

 Dar a todos a oportunidade de experimentar os varões e o palco antes da competição. 

  

A Organização reserva-se ao direito de fazer quaisquer alterações no evento, datas, horários, 
regras, etc. A Organização tem o direito de selecionar os artistas para participar, com o objetivo 
principal de garantir a qualidade e segurança, bem como o respeito pelos objetivos centrais do 
evento. A organização tem o direito de usar todas as imagens recolhidas durante o evento. O 
ato participação na competição significa a total aceitação das regras aqui descritas. 

 POLE ART PORTUGAL ORG 

IPAF – MANZ 

 

 


