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REGLEMENT FOR KONKURRANSEN

INTRODUKSJON
Det er viktig at du leser gjennom og setter deg godt inn i reglementet inkludert 
informasjonen om kategoriene og søknadsvideo som ligger på konkurransens nettside. 
Denne konkurransen er åpen for deltakere på amatør nivå, det vil si alle som ikke anses 
som profesjonelle poIeutøvere/artister. 

KONKURRANSEN VIL DØMMES SLIK:
Pole ferdigheter – 30%
Gjennomføring – 30%
Tema/Koreografi – 40%

Rising Stars konkurransen ønsker å oppfordre til underholdning og
"showmanship". Du kan lese mer om dommerkriteriene under.

DELTAKELSE
• Rising Stars konkurransen er åpen for både voksne, unge og barn. Alle deltakere 
 under 18 år må sende en skriftlig godkjenning fra foreldre/foresatte på mail til 
 comp@sometimes.no innen påmeldingsfristen.

•  Det er åpent for deltakelse alene, som par eller som mindre grupper (max 6 stk).

•  Deltakere kan kun søke seg til én kategori.

•  Deltakere kan kun delta i ett singel nummer, deltaker kan derimot delta i opp til 2 nummer 
 hvis ett er singel nummer og det andre i par eller gruppe. Begge nummer må være i 
 samme kategori.

• Deltakere godtar å følge reglementet og de satte fristene.

• Alle deltakere gir opp alle rettigheter for bilder og video tatt under Rising Stars 2019, 
 og aksepterer at disse kan brukes til å promotere konkurransen, dens arrangør og sponsorer.
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SØKNADSPROSSES

• Laste opp søknadsvideo på youtube e.l. Se reglementfor videosøknad.

• Betal påmeldingsgebyr på 500,- via paypal til post@sometimes.no. 
 Kopier transaksjonsnummeret du får oppgitt.

• Fylle inn søknadsskjema. Her må du kopiere inn link til youtube video og transaksjonummeret   
 fra paypal, samt en beskrivelse av hva du tenker å gjøre under din rutine om du kommer 
 videre til finalen. Last opp et bilde av deg som kan brukes til promotering av deltakere.    
 Søknadsskjema finner du på www.risingstars.no.

• Musikken må leveres som mp3 innen fristen, navn på filen skal bestå av kategori og 
 navn på deltaker.

• Ønsker deltaker video eller bilder på prosjektor må dette sendes inn innen fristen. 
 Det samme gjelder informasjon om props.

DELTAKERUTVELGELSE
• Deltakerne velges basert på innsendt video og beskrivelse av finalerutine

• Søknadsvideoer vil bli dømt iht. dommerkriteriene av våre dommere

• Utvelgelsen vil skje innen 14 dager etter søknadsfristen

• Deltakerrekkefølge trekkes tilfeldig og  annonseres 14 dager før konkurransen

• Vinnere er den med høyest poengsum i sin kategori. Ved lik total score, vil den med 
 høyest score for “tema/koreografi” vinne
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OPPTREDEN
• Rutinen må være mellom 3 og 4 minutter, ikke kortere eller lengre. Musikkfilen må være klippet  
 til å stoppe så fort rutinen er ferdig gjennomført.

• Deltakerne kan selv velge musikken. Det kan være egen mix av diverse musikk og artister, og
 kan inneholde tekst. Deltaker bør ha med seg musikken på en usb e.l. under konkurranse 
 dagen, i tilfelle det skulle være problemer med den innsendte musikkfilen.

• Deltakerne velger selv tema/sjanger. Tema/sjanger må være passende for en konkurranse med  
 deltakere i alle aldre. Det er ikke tillatt med rene classique/erotisk nummer.

• Rutinen kan inkludere andre dansestiler, akrobatikk, turn eller andre typer ferdigheter så lenge  
 de samsvarer med tema for opptreden.
• Kostyme må være passende for en konkurranse med deltakere i alle aldre. Overdel må dekke   
 bryster, underdel må dekke kjønnsdelene fullstendig hos begge kjønn, samt rompe.
 G-streng eller unødvendig små truser er ikke tillatt.

• Overklær som jakker, kapper hatter osv, kan kles av så lenge utøveren har på godkjent 
 kostyme under.

• Deltakere kan være barbeint eller bruke dansesåler/ballettsko. Andre typer sko kan kun brukes  
 som props i deler av rutinen for understreke tema. Høye heler gjennom hele rutinen 
 er ikke tillatt.

• Grepprodukter som lar seg enkelt vaske av er tillatt. Ingen grepprodukter skal smøres på 
 stengene, kun på utøverens kropp

• Enkle props som hatt og stokk, behøver ikke å godkjennes på forhånd. Større props som
 krever oppbevaring og plass må godkjennes på forhånd, og deltaker må sende inn 
 informasjon om dette innen fristen.

• Konfetti og andre lignende effekter må godkjennes på forhånd, og deltaker er ansvarlig for 
 all opprydding som kreves i etterkant av sin opptreden.

• Human props er tillat, men vedkomne må kjøpe billett til konkurransen og deltakere må på   
 forhånd informere om dette innen fristen.

SCENEN
Scenen er ca 9x6 meter. Det vil være 2 stk 45mm chromestenger fra X-pole som er 4 metre høye 
De vil stå med ca 3 meter i mellom. Hvis du sitter i salen som publikum er stangen på venstre 
side av scenen statisk og den på høyre siden er spinning. Det er mulig å gå inn på
scenen fra begge sider. Det vil være mulighet for å prosjektere bilder eller video på en skjerm 
bakerst på scenen. Du vil kunne gi enkle ønsker om lysinstillinger. Det er mulighet for å ha større 
props, men dette må godkjennes på forhånd.
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DOMMERKRITERER
Under følger en beskrivelse av hva dommerne ser etter i din rutine.

POLE FERDIGHETER - DOMMERNE SER ETTER:
• Om triks gjennomføres med riktig og ren teknikk, inkludert inngang og utgang av trikset. 
 Dette inkluderes også nivå på fleksibilitet i ben, rygg og skuldre ved fleksibilitetstriks, samt nivå
 på styrke og utholdenhet i styrketriks.

• Om spins gjennomføres med riktig og ren teknikk. Inkludert om deltakeren uanstrengt 
 kan holde en spin for en full runde på statisk og to runder på spinning – at det er 
 momentum i spins.

• Om overganger mellom triks gjennomføres med riktig og god teknikk. Og om overganger flyter  
 og virker uanstrengt.

• Vansklighetsgrad i triks, spins og overganger. Deltakere vil belønnes for å velge høyere 
 vansklighetsgrad, så lenge det er innenfor kategorien. Triks eller spins som naturlig hører til   
 høyere kategori, vil ikke dømmes.

GJENNOMFØRING - DOMMERNE SER ETTER:
• Flyt gjennom hele rutinen, at den ikke stopper opp (hakker) noe sted. Dramatiske stopp og    
 eller bevegelser må være tydelig for ikke å forveksles med usikkerhet.

• Kroppskontroll og balanse i alle triks, spins, overganger og floorwork gjennom hele rutinen.

• Rene linjer både i armer, ben og kropp. De ser etter point og aktivering av hele benet og /eller  
 armen fra tå til fingerspiss.

• Utstråling og tilstedeværelse på scenen. At deltakeren ikke virker nervøs.

TEMA/KOREOGRAFI - DOMMERNE SER ETTER:
•  At deltakeren har et tema, en dominant ide som går igjen i musikk, kostyme, props og 
 bevegelse. At det er sammenheng mellom musikk, koreografi, kostyme, props osv. og tem   
 tydeliggjøres gjennom disse tingene gjennom hele opptreden.

• Musikalitet. At deltakeren viser forståelse for rytmen, tempo og uttrykket i musikken og at de   
 overfører dette til sin rutine både på stangen og på gulvet.

• Koreografi og scenebruk som glir uanstrengt gjennomhele rutinen.
 Originalitet i kombinasjoner, overganger, uttrykk og dans.

• En godt balansert rutine som inkluderer litt av alt; staisk pole, spinning pole, flexibilitetstriks,   
 styrketriks, spins, overganger, akrobatiske elementer, danse elementer, floorwork, osv. Om
 rutinen er dynamisk komponert med variasjon i scene/pole bruk, intesitetet og utrykk.
• Kunstnerisk utrykk, En rutine som gjør et sterk og varig inntrykk på grunn av det kunstneriske   
 aspektet ved rutinen.

• X-faktor: Det lille extra som skaper engasjement.
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TREKK - DOMMERE SER ETTER:
• Fall fra stangen til gulvet eller under gulvarbeid.

• At kostymet fungerer som det skal og verken faller ned og viser uventede kroppsdeler, eller   
 mister deler underveis, så sant det ikke tydelig er en del av tema/koreografien. I så fall må 
 det være svært tydelig.

• Tydelig brudd på reglene. 

SØKNADSVIDEO
Søknadsvideo må legges ut på Youtube eller lignende kanaler. Link sendes i søknadsskjema. 
Om du velger musikk som du ikke har rettighetene til å bruke, kan din søknadsvideo bli slettet 
fra youtube. Dette er ikke noe vi får gjort noe med, så om du er i tvil må du sjekke opp dette 
på egenhånd. Videoen må være på 2 – 3 min, se egne regler for videosøknad. 

SØKNADSSKEJMA
Etter at du har laget video og betalt påmeldingsavgiften kan du fylle ut og sende inn 
søknadskjemaet under. Her må du klippe inn link til video, sende transaksjonsnummer 
fra PayPal og skrive en kort beskrivelse av dine planer for konkurranserutinen.  

Send også inn et bilde av deg som kan brukes til promotering av deltakere.

FRISTER
Søknadsfrist 25.08.2019
Deltakere annonseres: 05.09.2019
Frist for musikk/video: 18.10.2019
Frist for lys, props osv: 18.10.2019


