
   
 

 

 

Регламент 

проведення відбіркових Національних змагань IPSF в Україні з поул та аеріал 

спорту "ВЕСНА 2022" 

 
Визначення (терміни): 
Спортсмен є особою, запрошеною брати участь у змаганнях. 
Категорія – вікова група та стать у кожному рівні. 
Національні змагання – це всі підтверджені (схвалені) МФПС (IPSF) змагання. 
Дисципліна відноситься до конкретного змагання, в якому бере участь спортсмен.  
Дисципліни МФПС (IPSF): Pole Sports, Aerial Pole Sports, Artistic Pole Sports, Ultra Pole, Artistic Aerial 
Hoop та Aerial Hoop Sports. 
Розряд – визначається рівнями складності у рамках змагання. 
Документ визначається складом цього документа. 
МФПС (IPSF) – Міжнародна Федерація Поул Спорту. 
Організатор – організатор схвалених МФПС (IPSF) змагань.  
Програма – програма виступу спортсмена, що включає від початку до кінця: обертання, переходи, 
підтримки, стійки, трюки, підйоми, акробатику, гімнастику, зриви, силові виходи, парні трюки, 
шпагати, елементи на підлозі. 
СЗПС (WPSC) – Світові Змагання з Поул Спорту. 

 

1. Цілі та завдання заходу 

Національні змагання проводяться з метою: 

• формування складу збірної команди України у 2022 році для участі у Світових змаганнях у 

Швейцарії 27-30 жовтня 2022 року (WPSC) 

• розвитку поул та аеріал спорту та його популяризації в державі 

• підвищення рівня майстерності спортсменів 

• активізації навчально-тренувальної роботи в клубах з поул та аеріал спорту 

• обміну досвідом роботи тренерів 

• виявлення обдарованих спортсменів 

• зміцнення дружніх зв'язків між регіонами України 

• підсумку роботи в спортивних клубах за змагальний сезон 2021-2022 

• пропаганди здорового способу життя. 
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2. Строки і місце проведення заходу 

Національні змагання "ВЕСНА 2022" проводяться з 13 по 15 травня 2022 року в м. Харків за адресою: 

м. Харків, Клуб Харківського університету повітряних сил ім. І.Кожедуба, в'їзд Тринклера 5А. 

3. Організація та керівництво проведенням заходу 

Керівництво проведення змагань здійснюється Федерацією поул та аеріал спорту України (далі – 

Федерація). 

Безпосереднє проведення турніру покладається на організаторів і на суддівську колегію, що 

складається з сертифікованих суддів міжнародної федерації. 

Змагання триватимуть 3 дні. 

4. Учасники заходу 

До участі у Національних змаганнях допускаються команди областей, міст, СМТ та приватних 

спортивних клубів, іноземні спортсмени, які  бажають пройти кваліфікацію на Світовий чемпіонат. 

Склад команди: необмежена кількість спортсменів, тренер - викладач та/або керівник спортивного 

клубу, батьки/опікуни неповнолітніх. Форма одягу учасників змагань спортивна, відповідно до 

Правил (IPSF) (далі – Правила). 

Для участі у «Фестивалі» молодших дитячих категорій Артістік поул спорт (Арт пілон) 6-9, 10-14 років, 

Аеріал спорт (кільце)  6-9 років, Артістік Аеріал спорт (Арт кільце) 6-9 років, які не входять до 

міжнародної програми, та гала-концерті з показовими номерами (для додаткової реклами студії чи 

школи танцю) прохання заповнити додаткову Гугл форму «Фестиваль». 

5. Характер заходу 

Особисті змагання проводяться відповідно до системи оцінювання МФПС (IPSF) – Міжнародної 

Федерації Поул Спорту. 

Командні змагання (командний залік) розраховується відповідно загальної кількості призових місць, 

які отримала команда спортивного клубу. До заліку враховуються внутрішні результати призерів 

Національних змагань.  

6. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 

змінами), розпоряджень Харківського міського голови, протоколів комісій з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, постанов Головного санітарного лікаря України та інших 

нормативних актів, які є чинними на період підготовки та проведення Змагання. 

На час проведення змагань дотримання вимог заходів безпеки покладається на тренерів та учасників. 

Під час змагань кожний учасник самостійно приймає необхідні засоби безпеки й несе повну 

відповідальність за свої дії. Невиконання вимог по забезпеченню безпеки під час змагань тягне за 

собою відповідальність до відсторонення від змагань та спортивну дискваліфікацію. 
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7. Категорії, вік спортсменів та розряди. 

Кожна з наступних категорій рівня Еліта буде представлена на національному рівні для кваліфікації на 

СЗПС (WPSC), окрім категорії «Малюки». Кваліфікація на Світові змагання тільки з 10 років

 

*Категорія Малюки: Спортсмени у віці 6 – 9 років можуть змагатися лише на рівні Аматори 
**Діти віком 10 – 14 років: можуть змагатися у рівнях Аматори та Еліта. Категорія Професіонали 
відсутня. 9-річний спортсмен може змагатися у категорії Діти рівня Еліта на національних змаганнях 
для кваліфікації на Світові змагання, якщо йому буде 10 років у перший день СЗПС (WPSC). 
*** Дуети Підлітки – це змішана вікова категорія для спортсменів 10-17 років (наприклад, одна 
дитина 10-14 та один юніор 15-17). Ці спортсмени дотримуються вимог для категорії Дуети Діти. 
**** Дуети Сеньйори – це спортсмени, які досягли 18 років на момент першого дня  СЗПС (WPSC). 
***** Будь ласка, перегляньте Додаток 3 до Правил та Положення, що застосовується до спортсменів 

категорії Para Pole. 

Вік  спортсменів.  
Детальна таблиця розподілу вікових категорій опублікована у Правилах МФПС на сайтах Національної 

та міжнародної федерацій. Відповідність віку кожної категорії визначено віком спортсмена наприкінці 

змагального року, першого дня Світових Змагань Поул Спорту (WPSC), тобто на 27 жовтня 2022 року. 

Спортсмен, який виступає в категорії Юніори в розряді Еліта, за бажанням може змагатися в розряді 

Професіонали, коли йому виповниться 18 років протягом одного року. 

Зверніть увагу, що спортсмени, які виступають у неправильній віковій категорії, будуть 

дискваліфіковані. 
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Розряди (DIVISION) 

– Аматори,  - Професіонали, - Еліта 

 

Аматори 
• спортсмени, які мають базовий досвід і вміють виконувати елементи лише з найнижчою технічною 
цінністю, можуть подати заявку на участь в аматорському розряді.  
Жодному заявнику не дозволяється виступати в Аматорах, якщо він: 
 • змагався в професійному або елітному розряді в будь-які минулі роки будь-яких національних 
змаганнях IPSF . 
  • два роки поспіль зайняв будь-яке з 3 найкращих місць у аматорському розряді за останні роки 
національних змагань IPSF . 
• є або був інструктором/викладачем/тренером з поул спорту/поул-денсу/фітнесу на пілоні. 
• отримував раніше фінансову компенсацію за виступи на пілоні чи рекламні проекти. 
*Зверніть увагу: якщо в аматорському розряді прийняло участь 3 спортсмена або менше, спортсмени-
аматори можуть змагатися в категорії аматорів другий рік поспіль. 
 
Професіонали  

• Спортсмени з достатнім рівнем досвіду, які можуть обирати елементи з вищою технічною  вартістю,  
можуть подавати заявку на участь у розряді Професіонали, якщо вони: 
• Студенти середнього або високого класу.  
• Інструктори або були інструкторами або викладачами, або тренерами. 
• Спортсмени, які змагалися в розряді Професіонали в минулому на національних змаганнях IPSF.  
• Спортсмени, які двічі входили в трійку перших місць на національних змаганнях МФПС (IPSF) в 
розряді Аматори.  
• Спортсмени, які отримали грошову винагороду за виступи або PR кампанії.  
Жоден заявник не має права претендувати на розряд Професіонали, якщо він/вона:  
 • Змагався в розряді Еліт в минулому в національних змаганнях  IPSF. 
 • В минулому двічі входив в трійку переможців в розряді Професіонали МФПС. 
* Зверніть увагу: спортсмени розряду Професіонали, які входили в трійку переможців, мають право 
на другий рік приймати участь у змаганнях у тому ж розряді. 
 
Еліта  
 
•Розряд Еліта розрахований для першокласних спортсменів, які можуть обирати елементи з 
найвищою технічною вартістю, і які змагаються з іншими першокласними спортсменами за місце в 
національній сбірній команді для представлення своєї країни:  
• Студенти (учні)  вищого классу. 
• Інструктори / викладачі / тренери, в минулому та на даний момент . 
•Спортсмени, які в минулому змагалися в розряді Еліта на національних змаганнях МФПС (IPSF). 
•Спортсмени, які в минулому двічі входили в трійку переможців в розряді Професіонали. 

 
8. Кваліфікація на світові змагання у Швейцарії 2022 

 
Спортсмен, який посів 1 місце у категорії Еліта на змаганнях, схвалених МФПС (IPSF), буде 

автоматично кваліфікований до участі у Світових змаганнях  (WPSC).  

2 місця:  спортсмени будуть кваліфіковані за умови, що вони набрали мінімальну прохідну кількість 

балів, потрібну МФПС (IPSF). Мінімальна прохідна кількість балів для кваліфікації на Національних 

/Відкритих змаганнях у цьому змагальному сезоні: 

- 30 мінімальний прохідний бал - Сеньйори Чоловіки, Сеньйори Жінки та всі Дуети Сеньйори.  

– 25 мінімальний прохідний бал для всіх інших категорій. 
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3-е та 4-е місця:  можуть бути прийняті до участі у Світових змаганнях (WPSC), як запасні спортсмени 

(у випадку, якщо спортсмени, що посіли 1 та 2 місця, не зможуть брати участь у Світових змаганнях 

(WPSC)). Вимоги до мінімальної кількості балів можуть бути змінені IPSF у будь-який час на власний 

розсуд. Спортсмени будуть своєчасно поінформовані організаторами змагань, якщо це відбудеться. 

Pole Artistic: 1-е місце  запрошується на Світові змагання. Резервні учасники не передбачені. 

Aerial Hoop Artistic: 1-е місце  запрошується на Світові змагання. Резервні учасники не передбачені. 

Ultra Pole: 1 місце запрошується на Світові змагання. Резервні учасники не передбачені.  

9. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

Переможці та призери в особистому заліку визначаються за сумою показаних кращих результатів 
згідно з таблицею підрахунків балів (затверджена Правилами). В разі однакової суми балів у двох та 
більше спортсменів перевага надається спортсмену, який показав кращий результат за протоколом 
"технічні штрафи" (за чистотою виконання). Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця в особистому заліку 
на Національних змаганнях, нагороджуються дипломами, кубками та медалями відповідних ступенів. 

 Переможці та призери в командному заліку клубу визначаються за кількістю 1, 2, 3 місць в 
особистому заліку.  Три спортивні клуби, які набрали максимальну кількість медалей  у командному 
заліку, отримають нагородну атрибутику від Національної федерації України (кубки та грамоти).  

10. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати за організацію та проведення Національних змагань (харчування, проїзд, добові, проживання 
суддів, оренда спортивних споруд, оренда транспортних засобів (автобус, вантажний автомобіль), 
оплата за виготовлення афіш, дипломів, програмок змагань, придбання канцелярських товарів, 
паперу, медалей) здійснюються за рахунок коштів залучених Федерацією, використання яких не 
суперечить чинному законодавству України та відповідають статутній меті. 

Всі витрати з участі спортсменів та тренерів у змаганнях: оплата проїзду та добових під час проїзду 
учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця проведення змагань, харчування та 
проживання здійснюються за кошти організацій (спортивних клубів), що відряджають спортсменів.   

11. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

11.1. Усі спортсмени зобов'язані: 

● Заповнити Google-форму заявки з веб-сайту https://www.polesportua.org/ , Фейсбуку або Інстаграм 
організаторів у зазначені терміни. Якщо форма недоступна або є технічні складності - будь ласка, 
зв'яжіться з організатором. Це також стосується спортсменів, які беруть участь у відкритих змаганнях. 

● Сплатити благодійний внесок за подання заявки, який не підлягає поверненню. Прикріпити чек 
про оплату в Google-форму разом із заявкою. Платіжні реквізити можна знайти на бланку заявки. 

● Надіслати форми обов'язкових елементів та бонусів у строки, вказані організатором. (Див. штрафи 
Головного судді у «Коді Балів» (Code of Points). 

*Зверніть увагу: рукописні форми та формат pdf не будуть прийняті. Підписи мають бути надруковані 
текстом у бланку форми. 

● Надіслати музику у форматі mp3 на адресу електронної пошти до вказаного терміну (Див. штрафи 
Головного судді у Коді Балів). 

● У випадку, якщо спортсмен захоче, щоб його форми були перевірені головним суддею щодо 

наявності помилок, то за це стягуватиметься додаткова плата. Дата надання форм на перевірку 

завжди встановлюється за два (2) тижні перед датою закінчення прийому заповнених форм на 

змагання. Будь ласка, використовуйте офіційну  пошту Федерації для листування та надсилання форм 

на перевірку federation@polesportua.org  

11.2. Усі заявки повинні бути заповнені національною мовою країни, яка проводить змагання. Усі 
заявки на відкриті змагання мають бути заповнені англійською мовою. 

https://www.polesportua.org/
mailto:federation@polesportua.org
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11.3. Усі спортсмени повинні бути у хорошій формі, стані здоров'я та не брати участь у чемпіонаті під 

час вагітності. На запит спортсмен зобов'язаний надати довідки від лікаря на підтвердження 

вищесказаного. Ця інформація буде конфіденційною. 

11.4. Усі спортсмени, які бажають використовувати рукавички для зчеплення, повинні надати лист від 

свого лікаря, написаний протягом року сезону змагань, що підтверджує, що спортсмен страждає на 

гіпергідроз. 

11.5. Усі спортсмени повинні надати інформацію, чи були раніше дискваліфіковані з будь-якого 
змагання МФПС (IPSF). 

11.6. Спортсмени можуть брати участь у Національних змаганнях України, якщо вони мають 

громадянство та/або право на постійне проживання в Україні. У разі подвійного громадянства 

спортсмени можуть представляти лише одну країну на Світових змаганнях (WSPC). 

11.7. Заявники віком молодше 18 років мають право подавати заявку та форми елементів, підписані  

одним із батьків або законним опікуном.  Можливість виступу на змаганнях також підтверджується  

шляхом  письмового дозволу.  Документи батьків подаються організаторам на вимогу. 

Дати надання заявок, форм елементів та музичного супроводження (Дедлайни) 

1. Заявки на змагання приймаються до 1 квітня 00:00 (крайній строк 31 березня 24:00) 

за посиланням https://forms.gle/Gej3TJvZxMBMCYtG6 

2. Форми обов’язкових та бонусних елементів для перевірки головним суддею до 6 

квітня 00:00 (крайній строк 5 квітня 24:00) на адресу federation@polesportua.org  

3. Форми обов’язкових та бонусних елементів до 14 квітня 00:00 (крайній строк 13 

квітня 24:00) на адресу pilonsport.kharkov@gmail.com  

4. Музикальний супровід до 25 квітня 00:00 (крайній строк 24 квітня 24:00) на адресу 

musicvesna.ipsf@gmail.com  

12. Контакти організаторів 

Ганна Ульянченко, президент, організатор:  

https://www.facebook.com/anna.ulianchenko  

https://www.instagram.com/upasf_ua/  

Viber, Telegram  +380509246536 

Світлана Ван ден Гове, генеральний секретар:   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012800594855 

Олександра Черних, відділ комунікацій, СММ 

https://www.instagram.com/sasha_chernykh_/  

Юлія Муквич, відділ обробки інформації, статистика  

Viber, Telegram +380934088128  

 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 
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