
 

 

HODNOCENÍ SEMIFINÁLOVÝCH VIDEONAHRÁVEK MISTROVSTVÍ ČR V POLE ART 2019 

EVALUATION OF SEMIFINAL VIDEOS OF CZECH POLE ART CHAMPIONSHIP 2019 

Každý z porotců hodnotí všechny oblasti hodnocení, tj. umělecký dojem, technickou náročnost a provedení. 

Each judge evaluates all parts of evaluation: art&choreo, technique and execution. 

 

UMĚLECKÝ DOJEM max 15 bodů  

ART&CHOREO max 15 points 

Nápad (zpracování myšlenky/tématu) 

Idea 3b  

Hudba (muzikálnost, interpretace, dynamika, výběr hudby) 

Music  3b 

Choreografie (obtížnost, flow, vyváženost) 

Choreography 3b 

Prezentace (charizma, kostým, celkový vzhled) 

Stage presence 3b 

Originalita (nápadu, choreografie, hudby) 

Originality 3b 

  

TECHNICKÁ NÁROČNOST max 10 bodů  

TECHNIQUE max 10 points 

Síla  

Strength 2b 

Flexibilita  

Flexibility 2b 

Dynamické přechody  

Dynamics transitions 2b 

Spiny – provedení, ne počet otoček ve spinu  

Spins 2b 

Originalita – originální přechody a triky  

Originality 2b 



 

PROVEDENÍ max 10 bodů (z tohoto celkového počtu bodů se odpočítávají srážky) 

EXECUTION max 10 points 

Nesprávná linie těla (špičky, kolena, paže) 

Incorrect lines – flexes, knees, arms, fingers – not fully lengthened) - 0,2b/1x 

Nesprávné držení těla (záda, ramena, krk) 

Incorrect lines – shoulders, torso, head - 0,2b/1x 

Chybné nasměrování prvku 

Bad angle of the trick - 0,2b/1x 

Nekvalitní videonahrávka (rušivé elementy, přítomnost dalších osob, špatný obraz/zvuk) 

Poor video footage - 2 b 

Selhání kostýmu, rekvizity (chybné umístění) 

Costume / props malfunction - 2 b 

 

MISTROVSTVÍ ČR V POLE ART 2019 – termíny 

CZECH POLE ART CHAMPIONSHIP 2019 – important dates 

17. 6. 2019 konečný termín zaslání odkazu soutěžní semifinálové nahrávky 

June 17th 2019  deadline for receiving a semi-finals links 

19. 6. 2019 konečný termín pro předání všech soutěžních semifinálových odkazů pro porotce 

June 19th 2019  organizer of the competition have to submit the semi-finals links to judges for evaluation 

14. 7. 2019 konečný termín pro porotu, kdy předávají výsledky svého hodnocení semifinálových nahrávek 

organizátorovi soutěže 

July 14th 2019 the head judge has to submit the final evaluation of the jury about finalists – results 

17. 7. 2019 zveřejnění postupujících finalistů a výsledků hodnocení semifinálových nahrávek 

July 17th 2019 announcement / publishing of the finalists to the Czech Pole Art Championship 2019 

 


