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International Dutch Pole Art  

De organisatie van International Dutch Pole Art championship 2015 ligt in handen van de Paaldans-Academy 
Rotterdam. Deze organisatie zal verder in dit document genoemd worden als ‘de organisatie’. Het International Dutch 
Pole Art Championship zal worden afgekort als IDPAC.  Het evenement zal plaatsvinden op zaterdag 17 en zondag 18 
oktober 2015, en zal gehouden worden in de theaterzaal van ‘Gooiland’ Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum. 

Op zaterdag vindt het Dutch Pole Art Championship 2015 plaats. 

Op zondag 18 oktober 2015 zal het International Pole Art Championship plaatsvinden. In alle categorieën zullen 
deelnemers vanuit de hele wereld het opnemen tegen elkaar.  

De Prijzen die bij elke categorie worden uitgereikt zijn: 

Winner International Dutch Pole Art 2015 
1st Runner up International Dutch Pole Art 2015 
2nd Runner up International Dutch Pole Art 2015 
Best Pole Tricks International Dutch Pole Art 2015 
Best Costume International Dutch Pole Art 2015 
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Categorie indeling  

 

 

Categorie: Toelatingseisen: Bijzonderheden: 
 
Champions 
Mixt  

 
Nummers 1 van: 
NK paaldansen 
Benelux paaldanskampioenschap  
Andere internationale wedstrijden  
Op 17 oktober 2015 minimaal 18 jaar. 

 
 

 
Professionals 
Mixt  
 

 
Nummers 2-3 van: 
NK paaldansen 
Benelux paaldanskampioenschap  
Een andere internationale wedstrijden  
Nummers 1-2-3 
Jdm poledance wedstrijd(advanced) 
Miss/mister polegym (advanced) 
Sweetlake Pole Dance Competition (advanced) 
Op 17 oktober 2015 minimaal 18 jaar. 

 
 

 
Semi Professionals 
Mixt  

 
Deelgenomen aan: 
NK paaldansen 
Benelux paaldanskampioenschap  
Jdm poledance wedstrijd(advanced) 
Miss/mister polegym (advanced) 
Sweetlake Pole Dance Competition (advanced) 
Andere nationale paaldans wedstrijden (advanced) 
Andere internationale paaldans wedstrijden (advanced) 
Je bent paaldans instructrice/instructeur  
Op 17 oktober 2015 minimaal 18 jaar. 

 

 
Amateurs 
Dames 

 
Niet deelgenomen aan 
Nationale (advanced) en/of internationale paaldans wedstrijden. 
Is geen paaldans instructrice. 
Op 17 oktober 2015 minimaal 18 jaar. 

 
Verboden oefeningen  
Losse Handstanden (paal), Re-grips,  
Deadlifts en Flips 
 

 
Amateurs 
Mannen 

 
Niet deelgenomen aan 
Nationale (advanced) en/of internationale paaldans wedstrijden. 
Is geen paaldans instructeur. 
Op 17 oktober 2015 minimaal 18 jaar. 

 
 

 
Doubles 
Mixt  

 
Zijn beiden Op 17 oktober 2015 minimaal 18 jaar. 

 
 

 
Masters 
Mixt  

 
Op 17 oktober 2015 minimaal 40 jaar. 

 
 

 
Juniors 
Mixt  

 
Op 17 oktober 2015 minimaal 12 jaar en maximaal 17 jaar. 

 

 
Kids  
Mixt   

 
Op 17 oktober 2015 minimaal 7 jaar en maximaal 11 jaar 

 
Niet hoger dan 3 meter in de paal 
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Algemene regels 
Bij deelname aan de International Dutch Pole Art wordt verwacht het volgende in acht te hebben 
genomen:  

1. De deelnemer dient tijdens het evenement in bezit te zijn van een geldig ID-document (paspoort, ID-kaart, 
verblijfsvergunning e.a.) en moet deze ook kunnen tonen. 

2. De deelnemer dient tijdens het evenement in bezit te zijn van een geldige zorgverzekering, een verzekeringspasje en 
moet deze kunnen tonen.  

3. Wedstrijd staat open voor deelnemers woonachtig in Nederland en dansscholen, studio’s, vertegenwoordigers van 
organisaties als iedere andere particuliere representaties. 

4. Om deel te nemen aan Dutch Pole Art Championship dient elke deelnemer inschrijfgeld te betalen. De inschrijving is 
compleet na betaling en goedkeuring van de deelnemer(s). Deze kosten kunnen NIET worden teruggevorderd.  

5. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen,de organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of 
verlies van eigendommen, zowel van deelnemers als van officials. 

6. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door deel te nemen aan dit evenement en 
alle deelnemers doen mee op eigen risico en uit vrije wil. 

7. Er zal gedurende het hele evenement een gecertificeerd EHBO team aanwezig zijn. 
8. De palen zullen voor iedere deelnemer worden schoongemaakt. 
9. Er zal een kleedkamer en opwarmruimte met paal aanwezig zijn. 
10. Voor, tijdens en na het evenement zullen er foto’s en filmopnames gemaakt worden, die ook voor commerciële 

doeleinden gebruikt zullen worden. De deelnemer stemt er mee in daaraan op positieve manier aan mee te werken.  
11. De deelnemer zal meewerken de naam van de International Dutch Pole Art hoog te houden, het brengen van negatieve 

publiciteit of beledigende uitspraken ten aanzien van de International Dutch Pole Art zal worden bestraft. 
12. Het logo van het IDPAC mag zonder toestemming alleen door het IDPAC worden gebruikt. 
13. Het is verboden nabij het logo van het IDPAC andere logo’s te plaatsen. Sponsor logo’s op tassen, trainingspakken e.d. 

zijn toegestaan maar niet op de performance outfit. 
14. Wedstrijden die met het IDPAC verbonden willen worden dienen daarvoor eerst toestemming aan de organisatie van het 

IDPAC te vragen. 
15. De organisator behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen op elk gewenst moment, indien nodig; maar de 

deelnemers worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. 
16. Alle aankondigingen met betrekking tot het IDPAC zullen op de website worden aangekondigd. 
17. De organisatie heeft de bevoegdheid om categorieën samen te voegen, als dat om logistieke redenen beter zou zijn. 
18. Elke deelnemer moet de regels en voorschriften van de organisatie weten. 
19. De jury behoudt zich het recht voor om een uitvoering te stoppen op elk moment dat er een risico voor de gezondheid, 

veiligheid is of als de deelnemer de regels negeert.  
20. De jury behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die de regels negeert op elk gewenst moment te diskwalificeren. 
21. De beslissing van de jury is bindend. 

 

Verboden middelen 
 Het is verboden voor en tijdens de wedstrijd gebruik te maken van alcohol, drugs, steroïden en andere stimulerende 

middelen. De verdenking hiervan kan leiden tot uitsluiting. 
 Medicijnen die op doktersvoorschrift gebruikt moeten worden zijn toegestaan als het doktersvoorschrift getoond kan 

worden. 
 Het is verboden om voor en tijdens de wedstrijd de palen of je lichaam/kleding/haar in te smeren met bodylotion of 

andere vettige producten die de grip aan de paal voor de volgende deelnemer kunnen verminderen. Bij verdenking kan 
hierop gecontroleerd worden. 

 Teven is het verboden om grip bevorderende kleding, attributen of schoenen dan wel laarzen te dragen, dit kan leiden tot 
uitsluiting. Wat wel en niet mag qua kleding wordt uitgebreid beschreven onder het kopje ‘kleding’. 

 Het gebruik van de niet-toegestane grip-middelen is verboden, zowel op de paal als op de huid of kleding. Hieronder 
vallen: stick-it, iTac en alle andere wax-middelen. 
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Inschrijven: 

 Deelnemer dient zich in te schrijven d.m.v. het volledig invullen van het inschrijfformulier.  
 Om het inschrijfformulier geldig te maken wordt er een factuurnummer van de betaling gevraagd. Als het inschrijfgeld 

voldaan is, dan pas kan het inschrijfformulier geldig worden gemaakt. 
 Deelnemer dient te verklaren alles naar waarheid in te vullen, vals opgegeven informatie of het weg laten van belangrijke 

informatie zal leiden tot uitsluiting. 
 Let op dat je je voor de juiste categorie inschrijft. Verkeerde categorie keuze kan ook leiden tot uitsluiting, en dat zou 

zonde zijn. 
 Voor deelnemers onder de 18 is toestemming van de ouder(s)/ trainer nodig voor inschrijving. Deze ouder(s)/ trainer zal 

verantwoordelijk zijn voor het correct invullen en tijdig opsturen van het inschrijfformulier, inschrijfgeld en de muziek e.d.  
 Inschrijving is geopend vanaf 1 februari 2015. 
 Inschrijvingen na 1 september 2015 worden niet meer geaccepteerd. 
 De deelnemer dient tijdens het evenement in bezit te zijn van een geldig ID-document (paspoort, ID-kaart e.a.) en moet 

deze ook kunnen tonen.  
 Voor Dutch Pole Art is het belangrijk woonachtig te zijn in Nederland. 
 De deelnemer dient tijdens het evenement in bezit te zijn van een geldige zorgverzekering, een verzekeringspasje en 

moet deze kunnen tonen. 
 Voor deelnemers onder de 18 geldt dat hun ouder(s)/ trainer verantwoordelijk is voor het geldige ID-document en de 

zorgverzekering van de jongere deelnem(st)er. 
 VOL = VOL. De reservelijsten gaan ook op tijdstip van aanmelden, als er iemand uitvalt wordt de bovenste van de lijst 

automatisch toegelaten. 
 

 Bij het inschrijven wordt elke deelnemer in de gelegenheid gesteld om 1 extra ticket aan te schaffen tegen gereduceerd 
tarief. Er kan gekozen worden voor een dagkaart op één van de dagen of voor een weekendticket die toegang geeft tot 
beide dagen. Deze kans is alleen tijdens het inschrijven, en geldig voor 1 extra ticket. Daarna geldt het normale tarief. 

 Bij het afmelden voor de wedstrijd wordt geen restitutie gegeven, ongeacht de reden. 
 Deelnemers van doubles die ook solo mee willen doen mogen zich voor beide categorieën inschrijven, bij de planning zal 

hiermee rekening worden gehouden. 
 Bij de inschrijving wordt gevraagd een representatieve foto mee te sturen. De foto zal op de website komen. De 

deelnemer stemt er ook mee in dat de foto voor commerciële doeleinden, mits t.b.v. International Dutch Pole Art kan 
worden gebruikt (programmaboekjes, aankondigingen e.a.). 
 

Inschrijfprocedure loopt als volgt: 
 De inschrijving start op 1 februari 2015 
 Inschrijvingen na 1 september 2015 worden niet meer geaccepteerd. 
 Juiste categorie kiezen   Betaling afronden  Inschrijfformulier invullen, hierbij factuurnummer van betaling vermelden 

 Representatieve foto meesturen    Je bent ingeschreven. 
 

Muziek 
 Muziek dient te worden gestuurd naar info@poleart-championship.com. Het bestand is mp3. Het bestand dient als volgt 

te worden opgeslagen >NL>Jou categorie>voornaam>achternaam>artiest>titel.  
 Deadline muziek: 1 september 2015, muziek ingestuurd na deze datum zal niet worden behandeld wat zal leiden tot 

uitsluiting van de wedstrijd.  
 Muziek dient van aangegeven duur te zijn. Dit verschilt per categorie: 

o Champions 5 - 6 minuten.  
o Professionals en Doubles 4 - 5 minuten. 
o Semi-Professionals, Amateurs en Masters 3 - 4 minuten. 
o Juniors en Kids 2.30 - 3.30 minuten. 

 Als er in dezelfde categorie al een deelnemer met dezelfde muziek is, dan mag degene die als eerste de muziek ingeleverd 
heeft op die muziek dansen.  

 Muziek mag met of zonder zang.  
 De muziek moet van duidelijke kwaliteit zijn en geen haperingen bevatten. 
 Heel nummer of verschillende muziek gemixt.  
 De muziek dient een duidelijk begin en einde te hebben.  
 De muziek gaat aan als de startpositie is ingenomen. 
 Neem de muziek ook mee op usb in mp3 formaat op de dag van de wedstrijd zelf. 

 

mailto:info@poleart-championship.com
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Performance & Attitude  
 

 De deelnemer dient ten minste 3 uur voor aanvang van zijn/haar categorie aanwezig te zijn voor registratie. 
 De deelnemer dient zich op tijd te melden en op tijd aanwezig te zijn voor zijn/haar/hun performance. 
 Performance kan worden gestopt op grond van jury besluit. 
 Bij organisatorische technische fouten mag de deelnemer de performance overdoen indien de jury daar toestemming 

voor geeft. 
 Beslissingen van de jury zijn bindend. 
 Deelnemer dient zich respectvol op te stellen t.o.v. de jury. 
 Er mag geen enkele vorm van contact zijn tussen deelnemer en jury vóór en tijdens het evenement. 
 Deelnemer dient een sportieve houding te tonen tegenover mededeelnemers. 
 Deelnemer dient verplicht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking en zijn/haar/hun kostuum te dragen van de performance. 
 Op zaterdag 17 oktober 2015 zullen de nummers 1 t/m 5 van elke categorie automatisch doorgaan naar de International 

Pole Art op zondag 18 oktober, het is verplicht hieraan deel te nemen. Er zal geen extra inschrijfgeld worden berekend 
voor de winnaars die doorgaan naar zondag.  

 Er zal zaterdag 17 oktober een prijsuitreiking zijn van de Dutch Pole Art Championship en zondag 18 oktober een 
prijsuitreiking van de International Pole Art Championship, beide opgesplitst in de categorieën. 
 

Tijdschema  

Start 12:00 
Kids 
Juniors  
Prijsuitreiking Kids & Juniors Categorie  
 
15. min pauze  
 
Debutantes  
Amateurs Women 
Amateurs Men 
Prijsuitreiking Amateurs & Debutantes  

  
30. min pauze  

 
Doubles  
Prijsuitreiking Doubles Categorie  
 
15. min pauze  
 
Semi-Professionals  
Prijsuitreiking Semi-Professionals Categorie 
 
Groups 
Masters  
Prijsuitreiking Masters & Groups 

 
45 min pauze  
 
Professionals  
Prijsuitreiking Professionals Categorie 
 
Champions 
Prijsuitreiking Champions Categorie 
 
Einde 
 
Het definitieve tijdschema wordt uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het evenement bekend gemaakt. 
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Performance . 

De performance zal beoordeeld worden naar de jury-beoordelingscriteria. De onderdelen Pole en Art zullen even zwaar 
meetellen bij de beoordeling van de totale performance, voor beide vallen dan ook evenveel punten te halen. Zie: ‘Jury-
beoordelingscriteria’.   

 Pole: De kwaliteiten als een paaldanser(es) zullen hierin worden beoordeeld. De toegepaste techniek, kracht, flexibiliteit 
en dynamiek zullen worden beoordeeld. Alsmede de moeilijkheidsgraad en originaliteit van oefeningen en transities. Qua 
uithoudingsvermogen wordt er verwacht geen blijk van moeheid of krachtsverlies waar te nemen. Gebruik van beide 
palen en een evenwichtige verdeling van kracht en flexibiliteit moves wordt verwacht. 

 Art: De manier van performen, creativiteit en expressie zullen belangrijk zijn. Muziek, art en kleding horen bij elkaar te 
passen. Ondanks dat er niet per definitie een verhaal hoeft te worden verteld moet er wel een duidelijk onderwerp of 
thema zijn. Zelfvertrouwen en inlevingsvermogen worden verwacht van de deelnemer.  

o De choreografie moet passen op de muziek en bij het onderwerp. Gebruik van aspecten in de muziek en wordt 
verwacht, zo ook een gelijkmatige verdeling van gebruik van het podium, dans en acteerwerk, eventuele 
toevoegende waarde van attributen. 

 
Bij gelijke eindscores zal gekeken worden naar het gemiddelde van de eerste twee ‘Art” scores met de eerste twee ‘Pole” 
scores. Als dan weer gelijk wordt gescoord wordt gekeken naar het gemiddelde van ‘dance’ (onderdeel Art) en pole 
choreo (onderdeel Pole). Indien de punten dan nog steeds gelijk zijn zal degene winnen die de meeste punten had zonder 
de punten aftrek. 

 

   

Kleding 

 De deelnemer draagt passende kleding. Passend qua maat maar ook passend voor wat betreft de performance. Er mag 
met attributen worden gewerkt zoals een cape, hoed, japon e.a. dingen die uitgetrokken mogen worden. Maar er mag 
geen kleding uitgetrokken worden die intieme delen van het lichaam zichtbaar maakt. 

 Dames dienen minimaal een top en een broekje te dragen. Mannen dienen minimaal een broekje te dragen.  
 Kleding, attributen, sieraden of schoenen die grip bevorderend werken zijn verboden, zoals lak, pvc, rubber en latex.  
 Het dragen van schoenen, met of zonder plateau is toegestaan. Verboden is het dragen van laarzen, ook enkel laarsjes 

zijn niet toegestaan. 
 Het gebruik van handschoenen ter bevordering van de grip is niet toegestaan, tenzij een doktersverklaring kan aantonen 

dat de deelnemer last heeft van zeer overmatige transpiratie op de handen, of dergelijke medische gronden waardoor de 
handen niet in staat zijn grip te verkrijgen aan de paal. 
 
 

Gebruik van attributen   

 Het gebruik van attributen is toegestaan.  
 Het gebruik van vuur, rook, water/ vloeistoffen is niet toegestaan, alsmede het gebruik van attributen die niet eenvoudig 

van het podium weggehaald kunnen worden of rommel geven waardoor de volgende deelnemer hinder ondervindt. 
 De attributen dienen passend te zijn bij het optreden. 
 Attributen mogen in geen geval gevaarlijk zijn voor de deelnemer, het publiek of de jury, en moeten op het podium of aan 

de rand blijven gedurende het optreden. 
 De attributen moeten gemakkelijk op en af het podium te krijgen zijn. 
 Bij enige twijfel over attributen dient de deelnemer contact op te nemen met de organisatie. Tijdens het evenement zelf 

zal hier geen overleg meer over mogelijk zijn, attributen die niet voldoen aan de eisen zullen niet mee mogen het podium 
op. 
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 (Het niet in acht nemen van het regelement zal unaniem leiden tot uitsluiting van het evenement en eventuele andere 
sancties. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor gevolgen die hierdoor zijn ontstaan.) 

 


