
Правомірність вибору категорії 

1. РОЗРЯДИ 

 Еліт 

 Професіонали 

 Аматори 

  1.1. Аматори 

Спортсмени з базовим рівнем досвіду, які можуть обирати елементи тільки з 

найнижчою технічною вартістю, можуть подати заявку на участь в розряді 

Аматори. 

 Заявник не має права претендувати на розряд  Аматори, якщо він/вона: 

 Змагався в розряді Професіонали або Еліт в минулому в будь-яких  

національних змаганнях МФПС (IPSF). 

 Двічі входив у минулому в трійку переможців в розряді Аматори на 

національних змаганнях МФПС (IPSF). 

 Є на даний момент, або був інструктором/викладачем/тренером у сфері Поул 
Спорту /Поул Денс.  

 Отримав грошову компенсацію за виступи на пілоні або PR кампанії. 

 

 1.2. Професіонали 

Спортсмени з достатній 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 МФПС (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 МФПС (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. 

1.3. Еліт 
Розряд еліт розрахований для першокласних спортсменів, які можуть обирати елементи з 
найвищою технічною вартістю, і які змагаються з іншими першокласними спортсменами за 
місце в національній команді для представлення своєї країни: 

 Студенти вищого класу або 

 Інструктори / викладачі / тренери, в минулому та на даний момент (та/або). 

 Спортсмени, які в минулому змагалися в розряді Еліт на національних змаганнях МФПС 
(IPSF) (та/або). 

 Спортсмени, які в минулому двічі входили в трійку переможців в розряді 
Професіонали (та/або). 

Всі відкриті змагання включають розряд Еліт у всіх категоріях. Категорії Професіоналів та 

Аматорів закриті для спортсменів, які змагаються на відкритих чемпіонатах. 

  


