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1. Organizator
Organizatorem Mistrzostw Polski w Akrobatyce Powietrznej 2020 (zwane dalej Zawodami) jest
Stowarzyszenie Polish Federation Air Power Athletics z siedzibą w Lublinie (dalej jako Organizator), ul.
Fabryczna 2/141, 20 – 301 Lublin, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie zs. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000641366, NIP 9462663751, REGON 36571854200000.
2. Termin, rodzaj i idea zawodów.
Zawody będą odbywać się 25-27 września 2020 roku (piątek, sobota, niedziela) w Centrum Spotkania
Kultur (CSK) w Lublinie, al. Racławickie 8, 20-037 Lublin. Szczegółowy harmonogram i program zawodów
zostanie podany do wiadomości nie później niż na 7 dni przed terminem Zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny. W takim przypadku
opłata startowa zostaje w całości zwrócona zawodnikowi.
Organizator informuje, iż Zawody są aprobowane przez POSA – Pole Sports & Arts World Federation i
stanowią eliminacje do POSA WORLD CHAMPIONSHIPS 2020, o ile sytuacja związana z pandemią
COVID-19 nie wpłynie na decyzje o odwołaniu zawodów.
Jeżeli w danej konkurencji liczba zawodników będzie mniejsza niż 3 osoby, wówczas zawodnicy mogą
wystartować w danej konkurencji, ale Organizator zastrzega, iż nie będzie nadawany tytuł oraz nie
odbędzie się dekoracja w danej konkurencji. Zawodnik otrzymuje w takim przypadku dyplom udziału w
zawodach wraz liczbę uzyskanych punktów oraz awans na ME i MŚ.
3. Kategorie
Kategoria

rok

Varsity

Amatour Mix

Professional Mix

X

X

Junior A

Amatour
Woman
Amatour
Woman
Amatour
Woman
Amatour
Woman
Amatour
Woman

Professional
Woman
Professional
Woman
Professional
Woman
Professional
Woman
Professional
Woman

Man

X

Man

Double

Man

Double

Man

X

Man

X

Junior B
Senior
Master 40+
Master 50+

2011-2013 6-9
years
2006-2010 10-14
years
2003-2005 15-17
years
2002 or before
over 18 years
1979 or before
over 40 years
1969 or before
over 50 years

Kategoria
POLE SPORT
Varsity

rok
PSVA

PSVP

X

Junior A

PSJAA

PSJAP

PSJAM

Junior B

PSJBA

PSJBP

PSJBM

PSJBD

Senior

PSSA

PSSP

PSSM

PSSD

Master 40+

PSM40A

PSM40P

PSM40M

X

Master 50+

PSM50A

PSM50P

PSM50M

X

PSJAD*

Mix

PSDMix*

Kategoria
AERIAL HOOP
Varsity

AHVA

AHVP

X

Junior A

AHJAA

AHJAP

AHJAM

AHJAD*

Junior B

AHJBA

AHJBP

AHJBM

AHJBD

Senior

AHSA

AHSP

AHSM

AHSD

Master 40+

AHM40A

AHM40P

AHM40M

X

Master 50+

AHM50A

AHM50P

AHM50M

X

rok

Mix

2011-2013 6-9
years
2006-2010 10-14
years
2003-2005 15-17
years
2002 or before
over 18 years
1979 or before
over 40 years
1969 or before
over 50 years

AHDMix*

Kategoria
AERIAL SILKS
Varsity

ASVA

ASVP

X

Junior A

ASJAA

ASJAP

ASJAM

ASJAD*

Junior B

ASJBA

ASJBP

ASJBM

ASJBD

Senior

ASSA

ASSP

ASSM

ASSD

Master 40+

ASM40A

ASM40P

ASM40M

X

Master 50+

ASM50A

ASM50P

ASM50M

X

Mix

2011-2013 6-9
years
2006-2010 10-14
years
2003-2005 15-17
years
2002 or before
over 18 years
1979 or before
over 40 years
1969 or before
over 50 years

rok
2011-2013 6-9
years
2006-2010 10-14
years
2003-2005 15-17
years
2002 or before
over 18 years
1979 or before
over 40 years
1969 or before
over 50 years

ASDMix*

*Kategorie z gwiazdką to kategorie odbywające się tylko na MP, bez możliwości awansu na ME i MŚ.

W kategorii Amator Kids mogą brać udział osoby, które trenują mniej niż 2 lata lub biorą piewszy raz udział
w rywalizacji sportowej oraz nie miały wcześniej kontaktu ze sportem wyczynowym takim jak: gimnastyka
sportowa, gimnastyka artystyczna, akrobatyka, taniec towarzyski, łyżwiarstwo figurowe, belet, sztuka
cyrkowa. Amatorem nie jest osoba, która startowała w poprzednich latach i zdobyła jedno z miejsc na
podium (1,2,3) a w danej kategorii brało udział więcej niż 3 osoby.
W kategorii Amator mogą brać udział osoby, które trenują nie więcej niż 3 lata, nie są instruktorami w danej
kategorii lub biorą udział po raz pierwszy w zawodach oraz nie miały wcześniej kontaktu ze sportem
wyczynowym takim jak: gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna, akrobatyka, taniec towarzyski,
łyżwiarstwo figurowe, balet, sztuka cyrkowa. Amatorem NIE jest osoba, która w poprzednim sezonie
startowała jako amator lub semi-pro i zdobyła jedno z miejsc na podium (1,2,3), a w danej kategorii brało
udział więcej niż 3 osoby.
4. Zasady zgłaszania udziału w Zawodach
1. Aby wziąć udział w Zawodach należy przesłać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres
biuro@pfapa.pl oraz potwierdzenie wpłaty z opłatą zgłoszeniowa, zgodnie z ust. 4. Temat email to MP2020
imię nazwisko kategoria. Zgłoszenia uczestników niepełnoletnich wypełniają i przesyłają prawni
opiekunowie. Zawodnik zgłaszający się na Mistrzostwa Polski musi posiadać obywatelstwo polskie/kartę
stałego pobytu oraz aktualne badania lekarskie (lekarz sportowy) oraz UBEZPIECZENIE NNW.
1.1. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w całości i zawierać dokładne informacje. W przypadku
podania przez zawodnika błędnych lub nieprawdziwych informacji, organizator ma prawo wykluczyć
zawodnika z udziału w Zawodach. W przypadku dwukrotnego naruszenia tej zasady, organizator ma prawo
wykluczyć wnioskodawcę z uczestnictwa na okres do 3 lat.
2. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 03.08.2020 r. W związku z ograniczoną liczbą miejsc startowych o
kwalifikacji decyduje kolejność wysyłania zgłoszeń.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji kart zgłoszeniowych oraz zmianę kategorii uczestnika,
gdy nie będzie ona zgodna z Regulaminem.
4. Opłata zgłoszeniowa:
- w kategoriach solo 210,00 zł
- w kategoriach duety 320,00 zł
Opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi.
Opłata podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy Mistrzostwa zostaną odwołane przez Organizatora.
5. Opłaty należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego:
09 1600 1462 1836 8830 2000 0001, wpisując w tytule przelewu imię, nazwisko uczestnika oraz kategorię,
np. oplata zgłoszeniowa, Jan Kowalski, PSM,
6. Do zgłoszenia należy przesłać swoje zdjęcie w formacie .jpg wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku
(według wzoru udostępnionego przez organizatora), które później może być użyte na fanpage
Stowarzyszenia PFAPA (facebook, instagram) lub na stronie internetowej www.pfapa.pl w celu informacji o
starcie w zawodach.
7. Lista elementów wybranych przez zawodnika oraz przykład prawidłowo wypełnionej listy zostanie
opublikowany w dniu 15.08.2020 na stronie www.pfapa.pl/zawody

5. Obowiązki i prawa uczestników
1. Przed przystąpieniem do Zawodów każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem
Zawodów oraz przestrzegać zaleceń organizatorów Zawodów. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany
za niestosowanie się do Regulaminu lub zaleceń organizatora.
2. Zawodnik przystępujący do Zawodów powinien posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości
(dotyczy również zawodników niepełnoletnich) oraz aktualne badania lekarskie.
3. W czasie trwania Zawodów, zawodników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, narkotyków, substancji
odurzających oraz innych używek.
4. Każdy zawodnik biorący udział w Zawodach podlega obowiązkowo ubezpieczeniu NNW, które zapewnia
sobie osobiście.
5. Uczestnicy nie są dopuszczani do zawodów bez aktualnych badań lekarskich. Okres ważności badań
lekarskich to 2 lata.
5.1. Jeżeli zawodnik posiada książeczkę sportowca w dowolnej dziedzinie sportu to należy dostarczyć
ksero badań lekarskich oraz przynieść oryginalną książeczkę do wglądu.
6. Brane pod uwagę są również zasady fair play, nie wolno publicznie oczerniać i rozprzestrzeniać
negatywnych informacji na temat innych zawodników, organizatorów, sponsorów, jak również sędziów i ich
rodzin, ani słownie, ani przez portale społecznościowe. Zakaz ten dotyczy okresu przed zawodami, w
trakcie zawodów, jak również po zawodach.
6.6. Zawodnicy i trenerzy udzielający wywiadów w mediach na temat swoich osiągnieć, na temat MP, ME
oraz MŚ, jak również dyscyplin sportowych aprobowanych przez Stowarzyszenie PFAPA zoobowiązani są
poinformować o przynależności do stowarzyszenia Polish Federation Air Power Athletics (Polskie
Stowarzysznie Akrobatyki Powietrznej)
7. Zawodnik, który otrzymał możliwość udziału w zawodach, ale nie pojawił się na starcie w dniu zawodów,
zostaje wykluczony z możliwości startu przez okres 2 lat, wyjątkiem od reguły jest uszczerbek na zdrowiu,
potwierdzony przez lekarza.
8. Uczestnik ma prawo wystartować w nie więcej niż trzech kategoriach.
9. Ogłoszenie list zawodników odbędzie się około 10.09.2020 r.
10. Zawodnik, który nie pojawi się podczas rejestracji do Zawodów (pkt. 9 ust. 2) zostanie
zdyskwalifikowany.
11. W strefie rozgrzewkowej oraz w garderobach (cały backstage) mogą przebywać tylko zawodnicy oraz
trenerzy osób niepełnoletnich.
11.1 Osoby nieupoważnione do przebywania na backstage’u mogą zostać ukarane karą grzywny do 500,00
PLN, a dany Zawodnik zdyskwalifikowany.
12. Zawodnicy oraz trenerzy zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu obiektu Centrum
Spotkania Kultur

6. Występ i muzyka
1. Używanie magnezji, dry hands, mighty grip jest dozwolone, jednakże zabronione jest nakładanie takowych substancji na drążki. Używanie iTac i kalafonii jest zabronione i grozi dyskwalifikacją, ponieważ może
to utrudnić występ kolejnemu zawodnikowi. Stosowanie balsamów i olejków do ciała jest zabronione.
2. Podczas występu kategorycznie zabronione jest dotykanie samego siebie w inny sposób niż dociągnięcie nogi lub ręki do figury. Kołysanie biodrami jest traktowane punktami ujemnymi.
3. Pokaz zaczyna się w momencie pierwszego dźwięku muzyki (beep), który musi zostać specjalnie wbudowany w piosenkę, a kończy w momencie jej wyłączenia.
4. Nie jest dozwolone posługiwanie się utworami muzycznymi zawierającymi słowa, treści wulgarne,
nieetyczne, rasistowskie itp.
5. Muzyka powinna być wysłana w formacie mp3 na adres mailowy: biuro@pfapa.pl do dnia 15.09.2020
roku. W przypadku problemu z muzyką w dniu zawodów, każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania
swojego utworu na nośniku USB w formacie mp3.
6. Muzyka powinna być następująco opisana:
imię i nazwisko_kategoria.mp3, np. Jan Kowalski_PSM.mp3

7. Scena oraz drążki
1. Na scenie konkursowej zawodów znajdować się będą 2 rury (statyczna i obrotowa) o średnicy 42mm45mm oddalone od siebie w odległości o ok. 3 m o wysokości 4 m, przy czym kategoria KIDS, może
korzystać z materacy oraz asekuracji trenera, za co nie są przyznawane punkty ujemne. Podłoże na scenie
Pole Sport to Maty Tatami o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Z perspektywy zawodnika po lewej stronie
znajdować się będzie rura obrotowa. W przypadku grup i duetów istnieje możliwość wyboru dwóch rur
statycznych lub obrotowych.
2. Koło (oklejone taśmą) zawieszone są na wysokości 180-200cm, w kategorii KIDS jest możliwość
zawieszenia koła na wysokości 150-180cm. Zawieszenie koła odbywa się w kolejności: koło, strap (pas
mocujący o obwodzie zamkniętym) 100 cm, karabinek, obrotnik, karabinek, lina. Średnica koła dla kategorii
KIDS to 80cm/90cm/100cm. Średnica koła dla wszystkich innych kategorii to 100 cm.
Aerial Silks są o długości 8 metrów i będą zawieszone na wysokości 7 metrów, o kolorze białym i lekko
elastycznym materiale. Zawieszenie Aerial Silks: karabinek, obrotnik, karabinek.
Przykład sceny: https://www.youtube.com/watch?v=fWuLYpjnuHQ

8. Kostium, fryzura i makijaż
1. Kostium zawodnika, w którym wykonuje choreografię nie może zawierać reklam ani loga. Kostium
musi być dopasowany, sportowy, przy czym nie może uwidaczniać części intymnych zawodnika. Mile
widziany kostium oddający charakter muzyki. Kostium musi być wykonany z elastycznego materiału dobrze
przylegającego do ciała, jednakże zabronione jest używanie materiałów takich jak skóra naturalna, skóra
ekologiczna, guma czy latex. Siatki są dozwolone tylko w przypadku, gdy mają nieprzeźroczyste podszycie.
Zabrania się również używania materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby pomóc uczestnikowi

uzyskać lepszą przyczepność. Kostium musi być tak skrojony, aby nie było widać zarysów części
intymnych. Nakazem jest noszenie bielizny pod kostiumem. Dokładny opis parametrów kostiumu znajduje
się w regulaminie POSA i POSA Aerial.
2. Każdy zawodnik oraz trener dzieci obowiązkowo musi posiadać dres.

9. W dniu zawodów
1. Każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty (dla dzieci musi to być akt urodzenia lub legitymacja
szkolna oraz zgoda rodzica na uczestnictwo w zawodach)
2. Każdy uczestnik musi się zarejestrować w dniu swojego występu o wyznaczonej wcześniej godzinie
przez organizatora. Godzina ta zostanie podana wraz z ogłoszeniem listy zawodników. Podczas rejestracji
uczestnik sprawdza regulamin, podpisuje formularz rejestracyjny, akceptuje regulamin oraz potwierdza
znajomość zasad bezpieczeństwa.
3. Uczestnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW, oryginał do wglądu oraz kserokopia do
dokumentacji.
4. Po rejestracji uczestnik musi zatwierdzić
➢ kostium spełniający zasady zgodne z regulaminem POSA
➢ okazać badania lekarskie lub książeczkę sportowca z aktualnymi badaniami - oryginał do wglądu oraz
kserokopia do dokumentacji, w przypadku naruszenia niektórych warunków przyjęcia uczestnik
zobowiązany jest podpisać dokument zwalniający organizatora z odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenie zdrowia uczestnika podczas Zawodów.
➢ lista z elementami akrobatycznymi, wybranymi przez zawodnika, ponumerowanymi według kolejności
wykonywanych figur podpisana imieniem i nazwiskiem oraz nr startowym zawodnika
➢ zgoda na wykorzystanie wizerunku (do pobrania na stronie internetowej razem z formularzem
zgłoszeniowym)
➢ dla osób niepełnoletnich: zgoda na przekazanie dziecka pod opiekę trenera (do pobrania na stronie
internetowej)
5. Wszyscy uczestnicy Zawodów w danym dniu biorą udział w ceremonii otwarcia.
6. Podczas występu niepełnoletniego uczestnika obowiązkowa jest obecność trenera na scenie, który zna
układ zawodnika. W razie potrzeby lub niebezpiecznego elementu jest on odpowiedzialny za
bezpieczeństwo i asekuracje zawodnika. Zawodnicy niepełnoletni nie będą dopuszczani do startu bez
trenera.
10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku zawodnika
1. Przebieg zawodów utrwalony będzie za pomocą relacji fotograficznej oraz videorelacji.
2. Rozpowszechnienie wizerunku uczestników Zawodów przez Organizatora w związku z organizacją
Zawodów odbywać się będzie na podstawie zgody Uczestnika lub jego opiekuna prawnego, udzielonej
podczas dokonywania zgłoszenia na Zawody.

11. Nagrody
1.

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom potwierdzający udziału w Zawodach.

2.

Każdy uczestnik otrzymuje odpis karty punktacyjnej.

3.

Osoby plasujące się na podium (1. 2. 3. Miejsce) we wszystkich kategoriach otrzymują medale.

4.

Osoby zajmujące pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach otrzymują dodatkowo puchar.

5. Kurs instruktorski organizowany przez Polish Federation Air Power Athletics o wartości 1699,00 PLN do
wykorzystania do końca 2021 roku. Nagroda przeznaczona dla kategorii Pole Sport- Aerial Silks- Aerial
Hoop- Senior Amator.
6. Osoby plasujące się na podium (1. 2. 3. Miejsce) we wszystkich kategoriach otrzymują awans na
Mistrzostwa Świata, POSA WORLD CHAMPIONSHIPS 2020.

12. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie pytania i uwagi związane z zawodami należy kierować na adres e-mail biuro@pfapa.pl.
Skrzynka email odczytywana jest raz w tygodniu tj. każdy czwartek o godzinie 12:00. Organizator zastrzega
sobie 14 dniowy termin na odpowiedź liczony od pierwszego czwartku następującego po dniu wysłania
wiadomości. Dodatkowo zostanie utworzona grupa na Facebooku, do której zostaną przyłączeni pełnoletni
zawodnicy oraz trenerzy nieletnich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a o zmianach informować
natychmiast wszystkich zainteresowanych poprzez przesłanie informacji na wskazany w zgłoszeniu adres
e-mail.

13. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia na Zawody oraz Uczestników
Zawodów jest Organizator Zawodów.
2. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przygotowania
oraz przeprowadzenia Zawodów. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Zawodów
obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem
opublikowania: listy startowej, wyników zawodów.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych
przez Organizatora określone zostały w klauzuli informacyjnej podanej do wiadomości podczas
dokonywania zgłoszenia.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie dla celów organizacyjnych uniemożliwia udział w zawodach.

14. Bezpieczeństwo
1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie
zawodów. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie
urazów powstałych w trakcie lub w związku z Zawodami.

2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia ze sceny zawodników,
którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowej opieki w innym zakresie lub są pod
wpływem środków odurzających.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w
stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, a także podejmującemu jakiekolwiek działania,
które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i
partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi również nie przysługuje prawo żądania zwrotu
opłaty zgłoszeniowej.

