POM DANCE
Plesni stil: pom pon stil. Pom pon zvrst je športna oblika plesa. Za razliko od ostalih
plesnih zvrst vsebuje veliko bolj odrezane in hitre gibe, osnova leži v različnih plesnih
zvrsteh (jazz, funk, hip hop, disco, latinsko ameriški plesi), koreografije so
kondicijsko zahtevne, izvedba je bolj športna; tako bi jazz-u rekli športni jazz, funk-u
športni funk, itd. Zahteva se športni show.
Razlika med pom pon skupinami in show pom pon skupinami je predvsem v tem, da
je dovoljeno več svobode pri izbiri oblačil, pripomočkov in tematskih idej in NI
obveznih elementov.
Pripomočki:
Dovoljeni so raznovrstni pripomočki, po lastni izbiri, cofi niso obvezni. Ni časovne
omejitve uporabe pripomočka.
Koreografija:
Obveznih elementov ni. Koreografija ne sme vsebovati akrobatike, piramid,
dvigov, navijanja, skandiranja, navijaških skokov z asistenco.
Tekmovalna skupina:
Število članov v skupini je neomejeno.
Oblačila:
Oblačila so poljubna, člani so lahko tudi raznovrstno oblečeni, spreminjanje oblačil
za čas koreografije je dovoljeno, pri obutvi so dovoljene superge (trd ali
fleksibilen podplat), ter jazz obutev.
Tekmovalna površina:
Plesišče ni omejeno s črto 12x12, vendar bi vas prosili da ne greste daleč čez
plesišče 12 x12.
Plesišče je potrebno zapustiti v istem stanju, kot je bilo ob prihodu.
Čas: Maksimalni dovoljeni čas za koreografijo je 2:30 minute (najmanj 2:00
minute). Merjenje se bo pričelo na prvi zvok in se ustavilo ob zadnjem tonu
glasbe. (Časovne nepravilnosti – glej poglavje KAZENSKI UKREPI).
Ocenjevanja
Sodniki bodo ocenjevali:
 EFEKTIVNOST NASTOPA (obrazna mimika, energija)

 TEHNIKO/TEŽAVNOST (tehnika plesa)
 KOREOGRAFIJO (raznolikost/originalnost, uporaba glasbe, uporaba prostora,
vizualni efekti, težavnost)
 IZVEDBO (enotnost, formacija/menjave)
Ocenjevanje temelji bolj na celostni sestavi koreografije, kot na ocenjevanju
tehnike in težavnosti, vendar bodo sodniki ocenjevali tudi to področje.
Vsak sodnik lahko skupini prisodi največ sedemdeset (70) točk.

Sodniški list – Pom dance
Vrsta tekmovanja: ________________________ Datum: ________________
Ime show pom skupine:_________________________________________________
Kategorija: __________________________________________________________

EFEKTIVNOST NASTOPA
Obrazna mimika, energija

/10

TEHNIKA & TEŽAVNOST
Tehnika plesa

/10

KOREOGRAFIJA
Raznolikost/Originalnost
Uporaba glasbe, uporaba
prostora
Vizualni efekti
Težavnost

/10
/10
/5
/5

IZVEDBA
Enotnost
Formacije/Menjave

/10
/10

Skupno število točk: ______________
Podpis sodnika: ___________________

