
PRAVIDLA HARLEY-DAVIDSON POLE BATTLE 2019 

1. Do soutěže bude přijato maximálně 10 soutěžících a 2 náhradnice, které dodrží 

podmínky pro přijetí. (tzn. odešlou vyplněnou a oskenovanou přihlášku s podpisem na 

e-mailovou adresu poledance@pragueharleydays.cz). Přihlášku je nutné odeslat 

nejpozději do 30. 6. 2019. 

2. Soutěž je určena ženám starších 18 let, osoby mladší 18 let musejí mít písemný 

souhlas rodičů.  

3. Soutěž bude probíhat pouze v jedné kategorii, nebude tedy rozdělena na amatéry a 

pokročilé. Šanci si zasoutěžit má tedy opravdu každý.  

4. Cílem soutěžících bude co nejvíce zaujmout diváky a porotu rockovou show. Žádné 

povinné prvky tedy nebudou vyžadovány. Kostým a make-up by měl být přizpůsoben 

rockové tématice, není to však podmínkou. Kostým musí zakrývat intimní partie! 

Soutěžící s nevhodným kostýmem budou ze soutěže ihned diskvalifikovány. Boty na 

podpatku či platformě jsou povoleny.  

5. Harley-Davidson Pole Dance Battle 2019 bude probíhat v sobotu 6. 7. 2019 ve dvou 

kolech (semifinále a finále). Semifinále bude probíhat cca od 15.30 na pražském 

Výstavišti Holešovice ve střední hale Průmyslového paláce. Soutěžící se rozlosují 

do dvojic (duelů), ve kterých budou battlovat a bude jim vylosována také hudba. 

Každý duel je časově vymezen na 4 minuty, tzn. každá soutěžící bude mít 2 x 1 

minutu na to, aby předvedla to nejlepší z pole dance. Soutěžící se po minutě střídají a 

o výměně je bude vždy informovat zvukový signál. Do finále postoupí 6 soutěžících, 

které nejvíce zaujmou porotu. Finálové kolo bude probíhat bezprostředně po 

vyhlášení výsledků semifinále taktéž na holešovickém Výstavišti. 

6. Hudba bude v rockovém stylu a bude zveřejněna soutěžícím po uzavření všech 

přihlášek. Nejpozději tedy v pondělí 30. 6. 2019. Do tohoto termínu bude soutěžícím 

zaslán mailem také jmenný seznam všech soutěžících.  

7. Na místě bude jedna statická X-Stage o průměru 45 mm, výška 3 metry. Gripy jsou 

povoleny s výjimkou gripů na voskové bázi. Na místě budou přítomny slečny, které 

tyč před každým duelem vyčistí a případně nagripují dle požadavků soutěžících. 

Případné gripování tyčí přímo samotnými soutěžícími je dovoleno. 
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8. Pořadatel si vyhrazuje právo na časovou úpravu zvláště finálového kola soutěže. 

Všechny časy či případné změny budou soutěžícím upřesněny včas e-mailem. Časy 

uvedené v pravidlech jsou pouze orientační.  

9. Všechny soutěžící budou mít vstup na akci samozřejmě zdarma a k dispozici jim bude 

jeden volný vstup navíc pro doprovod. Soutěžícím bude k dispozici šatna a zázemí 

s občerstvením.  

10. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím emailu 

poledance@pragueharleydays.cz.


