Kaikki videot arvostellaan IPSF:n virallisten tuomarien toimesta.
Kansalliset mestaruuskilpailut, joissa käytetään videoarvosteluja,
nouda<avat alla olevia ohjeistuksia.
POLE SPORT
Videoarvostelut:
Pole Sport kilpailuvideoiden tulee nouda3aa IPSF Pole Sports Code Of Points
2018-2020 sääntöjä. Tällä viitataan esityksen pituuteen, kuten myös kaikkiin
sääntöihin koskien musiikkia, koreograﬁaa, asuja, kielle3yä rekvisii3aa jne.
Videot arvostelee IPSF:n virallinen tuomaristo. TuomaroinJ on kokonaan IPSF:n
koordinoima, joten kansalliset järjestöt eivät ota tästä vastuuta.
Video tulee kuvata ilman leikkauksia, ”yhteen menoon”, ja hyvin valaistussa Jlassa
(ilman vastavaloa). Musiikin tulee soida taustalla esityksen aikana, sitä ei tule lii3ää
videoon jälkikäteen.
Kilpailijalla on mahdollisuus videoida esityksensä kahteen kertaan, jonka jälkeen hän
saa valita parhaan näistä kahdesta arvostelua varten.
Liian pimeässä huoneessa tai ﬁl3erin läpi kuvatut videot hylätään.
Videon taustalla ei saa kuulua häiritseviä ääniä, kuten puhe3a.
Kilpailijan lisäksi videolla ei tule näkyä muita henkilöitä.
Covid-19-viruksen aiheu3aman Jlanteen vuoksi kilpailijat saavat halutessaan esiintyä
maskin kanssa.
Video tulee kuvata vaakatasossa. Varmista, e3ä tankojen koko korkeus sekä ”lavaaluen” näkyvät videolla (katso ohessa oleva piirrustus). Pystysuunnassa tai ylösalaisin
kuvatut videot eivät kelpaa.
Video tulee olla seuraavassa formaaJssa:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

ResoluuJo: (1280x720-1920x1080)
Kuvataajuus: 30 tai 60 fps
Kuvasuhde: (16:9)
Kuvaussuunta: Vaakataso

Video ladataan online-palvelun kau3a (Youtube, Google Drive tai Vimeo), muista
tarkistaa musiikkien oikeudet. Linkki lähetetään kilpailun järjestäjälle, joka toimi3aa
sen IPSF:n tuomaroitavaksi. Käytetyn tangon korkeus tulee ilmoi3aa videon
yhteydessä.
Nimeä video selkeäsJ seuraavalla tavalla:
Maa_FederaaJo_Vuosi_Laji_Sarja_Kategoria_Urheilijan/urheilijoiden nimi/nimet

13.
14.

15.

Urheilijoiden tulee käydä hakuprosessi normaalisJ läpi kansallisen federaaJon ja
päätuomarin määri3elemien aikarajojen pui3eissa.
Varmista, e3ä lähetät ennakkoon täyte3ävät lomakkeet kilpailun järjestäjälle ajallaan
ennen aikarajojen umpeutumista. Päätuomari tarkastaa lomakkeet kuten
normaalisJkin.
Vain kansallisen federaaJon (Pole Sports Finland) hyväksymiä studioita voi käy3ää
suoritusten kuvaamiseen. Studioiden tulee hakea federaaJolta lupa toimia
kuvauspaikkana. Luvan saadakseen studioiden tulee todentaa vakuutusten ja
turvallisuuden olevan kunnossa. Studion tulee maksaa federaaJon
rekisteröinJmaksu. Studiot voivat halutessaan periä urheilijoilta maksun Jlan
käy3ämisestä kilpailusuorituksen kuvaamiseen, mu3a suosi3elemme yhteisöllisyyden

16.
17.

ja urheilijoiden tukemisen kannalta, sekä markkinoinJmielessä harkitsemaan asiaa.
FederaaJo sopii kuvauspäivät yhdessä studioiden kanssa huomioiden paikalliset
suositukset ja rajoitukset pandemian suhteen.
Studioiden tulee täy3ää seuraavat vaaJmukset toimiakseen kuvauspaikkana:
- Tankojen korkeus 3,5-4 m, materiaali vapaa. Mikäli tangot ovat matalammat kuin
3,5 m tulee tästä yhden pisteen vähennys kilpailijalle. Käy3äessä korkeampia
tankoja kuin 4m tulee studion tehdä tesJ video federaaJolle, jo3a turvallisuudesta
voidaan olla varmoja. Tankoihin tulee selkeästi merkata 4 m korkeus.
-

18.

Tankojen etäisyys toisistaa 2,5-3 m
Tankojen ja seinän etäisyys toisistaa 2 m
Tangot tulee saada sekä staattiseksi että spinnille
Studion tulee olla hyvin valaistu ja tarpeeksi tilava, jotta kuvaaminen
vaakatasossa onnistuu niin, että tangot sekä esiintymisalue mahtuvat
kuvaan kokonaisuudessaan
- Kameran etäisyys tangoista on 4-5 m
- Kuvausalueella ei tule olla muita tankoja
- Muista tarkistaa, että molemmat tangot näkyvät videolla
Tuomarointi kestää 14-28 päivää. Ennakoitua suurempi määrä osallistujia voi
venyttää aikaa. Ensisijassa ovat Elite-sarjan kilpailijat WPSC vuoksi.

Kaikki videot arvostellaan IPSF:n virallisten tuomarien toimesta.
Kansalliset mestaruuskilpailut, joissa käytetään videoarvosteluja,
nouda<avat alla olevia ohjeistuksia.
ARTISTIC POLE
Videoarvostelut:
Ar&s&c Pole kilpailuvideoiden tulee nouda6aa IPSF Ar&s&c Pole 2018-2020 sääntöjä.
Tällä viitataan esityksen pituuteen, kuten myös kaikkiin sääntöihin koskien musiikkia,
koreograﬁaa, asuja, kielle6yä rekvisii6aa jne.
Videot arvostelee IPSF:n virallinen tuomaristo. Tuomaroin& on kokonaan IPSF:n
koordinoima, joten kansalliset järjestöt eivät ota tästä vastuuta.
Video tulee kuvata ilman leikkauksia, ”yhteen menoon”, ja hyvin valaistussa &lassa
(ilman vastavaloa). Musiikin tulee soida taustalla esityksen aikana, sitä ei tule lii6ää
videoon jälkikäteen.
Kilpailijalla on mahdollisuus videoida esityksensä kahteen kertaan, jonka jälkeen hän
saa valita parhaan näistä kahdesta arvostelua varten.
Liian pimeässä huoneessa tai ﬁl6erin läpi kuvatut videot hylätään.
Videon taustalla ei saa kuulua häiritseviä ääniä, kuten puhe6a.
Kilpailijan lisäksi videolla ei tule näkyä muita henkilöitä.
Covid-19-viruksen aiheu6aman &lanteen vuoksi kilpailijat saavat halutessaan esiintyä
maskin kanssa.
Video tulee kuvata vaakatasossa. Varmista, e6ä tankojen koko korkeus sekä ”lavaaluen” näkyvät videolla (katso ohessa oleva piirrustus). Pystysuunnassa tai ylösalaisin
kuvatut videot eivät kelpaa.
Video tulee olla seuraavassa formaa&ssa:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Resoluu&o: (1280x720-1920x1080)
Kuvataajuus: 30 tai 60 fps
Kuvasuhde: (16:9)
Kuvaussuunta: Vaakataso

Video ladataan online-palvelun kau6a (Youtube, Google Drive tai Vimeo), muista
tarkistaa musiikkien oikeudet. Linkki lähetetään kilpailun järjestäjälle, joka toimi6aa
sen IPSF:n tuomaroitavaksi. Käytetyn tangon korkeus tulee ilmoi6aa videon
yhteydessä.
Nimeä video selkeäs& seuraavalla tavalla:
Maa_Federaa&o_Vuosi_Laji_Sarja_Kategoria_Urheilijan/urheilijoiden nimi/nimet

13.
14.

15.

Urheilijoiden tulee käydä hakuprosessi normaalis& läpi kansallisen federaa&on ja
päätuomarin määri6elemien aikarajojen pui6eissa.
Varmista, e6ä lähetät ennakkoon täyte6ävät lomakkeet kilpailun järjestäjälle ajallaan
ennen aikarajojen umpeutumista. Päätuomari tarkastaa lomakkeet kuten
normaalis&kin.
Vain kansallisen federaa&on (Pole Sports Finland) hyväksymiä studioita voi käy6ää
suoritusten kuvaamiseen. Studioiden tulee hakea federaa&olta lupa toimia
kuvauspaikkana. Luvan saadakseen studioiden tulee todentaa vakuutusten ja
turvallisuuden olevan kunnossa. Studion tulee maksaa federaa&on
rekisteröin&maksu. Studiot voivat halutessaan periä urheilijoilta maksun &lan
käy6ämisestä kilpailusuorituksen kuvaamiseen, mu6a suosi6elemme yhteisöllisyyden

16.
17.

ja urheilijoiden tukemisen kannalta, sekä markkinoin&mielessä harkitsemaan asiaa.
Federaa&o sopii kuvauspäivät yhdessä studioiden kanssa huomioiden paikalliset
suositukset ja rajoitukset pandemian suhteen.
Studioiden tulee täy6ää seuraavat vaa&mukset toimiakseen kuvauspaikkana:
- Tankojen korkeus 3,5-4 m, materiaali vapaa. Mikäli tangot ovat matalammat kuin
3,5 m tulee tästä yhden pisteen vähennys kilpailijalle. Käy6äessä korkeampia
tankoja kuin 4m tulee studion tehdä tes& video federaa&olle, jo6a turvallisuudesta
voidaan olla varmoja. Tankoihin tulee selkeästi merkata 4 m korkeus.
-

18.

Tankojen etäisyys toisistaa 2,5-3 m
Tankojen ja seinän etäisyys toisistaa 2 m
Tangot tulee saada sekä staattiseksi että spinnille
Studion tulee olla hyvin valaistu ja tarpeeksi tilava, jotta kuvaaminen
vaakatasossa onnistuu niin, että tangot sekä esiintymisalue mahtuvat
kuvaan kokonaisuudessaan
- Kameran etäisyys tangoista on 4-5 m
- Kuvausalueella ei tule olla muita tankoja
- Muista tarkistaa, että molemmat tangot näkyvät videolla
Tuomarointi kestää 14-28 päivää. Ennakoitua suurempi määrä osallistujia voi
venyttää aikaa. Ensisijassa ovat Elite-sarjan kilpailijat MM-kilpailuiden vuoksi.

Kaikki videot arvostellaan IPSF:n virallisten tuomareiden toimesta.
Kansalliset mestaruuskilpailut, joissa käytetään videoarvosteluja,
nouda<avat alla olevia ohjeistuksia.
AERIAL HOOP SPORT
Videoarvostelut:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Aerial Hoop Sport kilpailuvideoiden tulee nouda2aa IPSF Aerial Hoop Code of Points
2019/2020 maini2uja sääntöjä. Tällä viitataan esityksen pituuteen, kuten myös kaikkiin
sääntöihin koskien musiikkia, koreograﬁaa, asuja, kielle2yä rekvisii2aa jne.
Videot arvostelee IPSF:n virallinen tuomaristo. TuomaroinK on kokonaan IPSF:n
koordinoima, joten kansalliset järjestöt (Pole Sports Finland) eivät ota tästä vastuuta.
Video tulee kuvata ilman leikkauksia, ”yhteen menoon”, ja hyvin valaistussa Klassa (ilman
vastavaloa). Musiikin tulee soida taustalla esityksen aikana, sitä ei tule lii2ää videoon
jälkikäteen.
Kilpailijalla on mahdollisuus videoida esityksensä kahteen kertaan, jonka jälkeen hän saa
valita parhaan näistä kahdesta arvostelua varten.
Liian pimeässä huoneessa tai ﬁl2erin läpi kuvatut videot hylätään.
Videon taustalla ei saa kuulua häiritseviä ääniä, kuten puhe2a.
Kilpailijan lisäksi videolla ei tule näkyä muita henkilöitä.
Covid-19-viruksen aiheu2aman Klanteen vuoksi, kilpailijat saavat halutessaan esiintyä
maskin kanssa.
Video tulee kuvata vaakatasossa. Varmista, e2ä videolla näkyy koko rengas kiinnikkeineen
sekä esiintymisalue (katso ohessa oleva kuva). Pystysuunnassa tai ylösalaisin kuvatut videot
eivät kelpaa.
Video tulee olla:
-

11.

12.

ResoluuKo: (1280x720-1920x1080)
Kuvataajuus: 30 tai 60 fps
Kuvasuhde: (16:9)
Kuvaussuunta: Vaakataso

Video ladataan online-palvelun kau2a (Youtube, Google Drive tai Vimeo), muista tarkistaa
musiikkien oikeudet. Linkki lähetetään kilpailun järjestäjälle, joka toimi2aa sen IPSF:n
tuomaroitavaksi.
Nimeä video selkeäsK seuraavalla tavalla:
Maa_FederaaKo_Vuosi_Laji_Sarja_Kategoria_Urheilijan/urheilijoiden nimi/nimet

13.
14.
15.

Urheilijoiden tulee käydä hakuprosessi normaalisK läpi kansallisen federaaKon ja
päätuomarin määri2elemien aikarajojen pui2eissa (myös Open- kategoriassa kilpailevat).
Varmista, e2ä lähetät ennakkoon täyte2ävät lomakkeet kilpailun järjestäjälle ajallaan
ennen aikarajojen umpeutumista. Päätuomari tarkastaa lomakkeet kuten normaalisKkin.
Vain kansallisen federaaKon (Pole Sports Finland) hyväksymiä studioita voi käy2ää
suoritusten kuvaamiseen. Studioiden tulee hakea federaaKolta lupa toimia kuvauspaikkana.
Luvan saadakseen, studioiden tulee todentaa vakuutusten ja turvallisuuden olevan
kunnossa. Studion tulee maksaa rekisteröinKmaksu 25 euroa. Studiot voivat halutessaan

16.

17.

18.

periä kilpailijoilta maksun Klan käy2ämisestä kilpailusuorituksen kuvaamiseen, mu2a
suosi2elemme yhteisöllisyyden ja urheilijoiden tukemisen kannalta, sekä markkinoinK
mielessä harkitsemaan asiaa.
FederaaKo sopii kuvauspäivät yhdessä studioiden kanssa huomioiden paikalliset
suositukset ja rajoitukset pandemian suhteen. Päivät listataan Pole Sports Finlandin
nebsivuille, joista kilpailijat voivat pää2ää millä studiolla haluavat kilpailusuorituksen
videoida. Vali2u kuvauspaikka ilmoitetaan kilpailuun ilmoi2autumisen yhteydessä.
Studioiden tulee täy2ää seuraavat vaaKmukset toimiakseen kuvauspaikkana:
• Rengas tulee kiinni2ää 4m korkeuteen
• Renkaan tulee olla kaksipistekiinnityksellä, teippaamaton, IPSF:n Apparatus Normsohjeiden mukaan kiinnite2y (liitolta mahdollisuus vuokrata rengasta)
• 4 cm paksu alastulopatja
• Min. 2 m väli renkaasta seinään
• Studion tulee olla hyvin valaistu sekä videoinnille tulee olla tarpeeksi Klaa
huomioiden ”lava-alue”. Videosuorituksella tulee näkyä koko renkaan korkeus
(riggaus mukaanlukien)
• Muita välineitä ei saa olla estämässä näkymää videolla
TuomaroinK kestää n.14-28 päivää, suurempi osallistujamäärä voi veny2ää aikaa
(huomioiden Elite- kilpailijoiden osallistumisen WASC).

Kaikki videot arvostellaan IPSF:n virallisten tuomarien toimesta.
Kansalliset mestaruuskilpailut, joissa käytetään videoarvosteluja,
nouda<avat alla olevia ohjeistuksia.
AERIAL HOOP ARTISTIC
Videoarvostelut:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Ar&s&c Aerial Hoop kilpailuvideoiden tulee nouda6aa IPSF Ar&s&c Aerial Hoop Code
of Points 2019/2020 maini6uja sääntöjä. Tällä viitataan esityksen pituuteen, kuten
myös kaikkiin sääntöihin koskien musiikkia, koreograﬁaa, asuja, kielle6yä rekvisii6aa
jne.
Videot arvostelee IPSF:n virallinen tuomaristo. Tuomaroin& on kokonaan IPSF:n
koordinoima, joten kansalliset järjestöt (Pole Sports Finland) eivät ota tästä vastuuta.
Video tulee kuvata ilman leikkauksia, ”yhteen menoon”, ja hyvin valaistussa &lassa
(ilman vastavaloa). Musiikin tulee soida taustalla esityksen aikana, sitä ei tule lii6ää
videoon jälkikäteen.
Kilpailijalla on mahdollisuus videoida esityksensä kahteen kertaan, jonka jälkeen hän
saa valita parhaan näistä kahdesta arvostelua varten.
Liian pimeässä huoneessa tai ﬁl6erin läpi kuvatut videot hylätään.
Videon taustalla ei saa kuulua häiritseviä ääniä, kuten puhe6a.
Kilpailijan lisäksi videolla ei tule näkyä muita henkilöitä.
Covid-19-viruksen aiheu6aman &lanteen vuoksi kilpailijat saavat halutessaan esiintyä
maskin kanssa.
Video tulee kuvata vaakatasossa. Varmista, e6ä videolla näkyy koko rengas
kiinnikkeineen sekä esiintymisalue (katso ohessa oleva kuva). Pystysuunnassa tai
ylösalaisin kuvatut videot eivät kelpaa.
Video tulee olla:
- Resoluu&o: (1280x720-1920x1080)
- Kuvataajuus: 30 tai 60 fps
- Kuvasuhde: (16:9)
- Kuvaussuunta: Vaakataso
Video ladataan online-palvelun kau6a (Youtube, Google Drive tai Vimeo), muista
tarkistaa musiikkien oikeudet. Linkki lähetetään kilpailun järjestäjälle, joka toimi6aa
sen IPSF:n tuomaroitavaksi.
Nimeä video selkeäs& seuraavalla tavalla:
Maa_Federaa&o_Vuosi_Laji_Sarja_Kategoria_Urheilijan/urheilijoiden nimi/nimet

13.
14.

15.

Urheilijoiden tulee käydä hakuprosessi normaalis& läpi kansallisen federaa&on ja
päätuomarin määri6elemien aikarajojen pui6eissa (myös Open- kategoria).
Varmista, e6ä lähetät ennakkoon täyte6ävät lomakkeet kilpailun järjestäjälle ajallaan
ennen aikarajojen umpeutumista. Päätuomari tarkastaa lomakkeet kuten
normaalis&kin.
Vain kansallisen federaa&on (Pole Sports Finland) hyväksymiä studioita voi käy6ää
suoritusten kuvaamiseen. Studioiden tulee hakea federaa&olta lupa toimia
kuvauspaikkana. Luvan saadakseen studioiden tulee todentaa vakuutusten ja
turvallisuuden olevan kunnossa. Studion tulee maksaa federaa&on rekisteröin&maksu
25 euroa. Studiot voivat halutessaan periä urheilijoilta maksun &lan käy6ämisestä
kilpailusuorituksen kuvaamiseen, mu6a suosi6elemme yhteisöllisyyden ja

16.

17.

18.

urheilijoiden tukemisen kannalta sekä markkinoin& mielessä harkitsemaan asiaa.
Federaa&o sopii kuvauspäivät yhdessä studioiden kanssa huomioiden paikalliset
suositukset ja rajoitukset pandemian suhteen. Päivät listataan Pole Sports Finlandin
nedsivuille, joista kilpailijat voivat pää6ää millä studiolla haluavat kilpailusuorituksen
videoida. Kuvauspaikka ilmoitetaan kilpailuun ilmoi6autumisen yhteydessä.
Studioiden tulee täy6ää seuraavat vaa&mukset toimiakseen kuvauspaikkana:
- Rengas tulee kiinni6ää 4m korkeuteen
- Renkaan tulee olla kaksipistekiinnityksellä, teippaamaton, IPSF:n Apparatus
Norms- ohjeiden mukaan kiinnite6y (liitolta mahdollisuus vuokrata rengasta)
- 4 cm paksu alastulopatja
- Min. 2 m väli renkaasta seinään
- Studion tulee olla hyvin valaistu sekä videoinnilla tulee olla tarpeeksi &laa
huomioiden ”lava-alue”. Videosuorituksella tulee näkyä koko renkaan korkeus
(riggaus mukaanlukien)
- Muita välineitä ei saa olla estämässä näkymää videolla
Tuomaroin& kestää n. 14-28 päivää, suurempi osallistujamäärä voi veny6ää aikaa
(huomioiden Elite- kilpailijoiden osallistumisen WASC).

