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Esse código foi traduzido e adaptado para a competição Gaia Pole International Championship Sul-america. 

Qualquer dúvida entrar em contato diretamente com a organização do evento no email:  
Fbpole.campeonato@gmail.com 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Para competições POSA Pole Esporte em Campeonatos mundiais, 

Campeonatos Intercontinentais. 
Nas competições a nível nacional, bem como nas Competições amadoras, 

regras de concorrência modificadas podem ser adequadamente elaboradas por autoridades técnicas 
internacionais ou nacionais. 

 
O Código de Pontos é propriedade da POSA. 

A tradução e a cópia são proibidas sem a aprovação prévia por escrito da POSA. 
Quando houver diferença entre os idiomas, o texto em inglês será considerado correto. 
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ATUALIZAÇÕES DO CÓDIGO 

Após o anúncio da nova versão do código, um newsletter que inclui: 

– Todos os novos elementos e variações com número e ilustração. 

– Todas as alterações relevantes às regras. 

O código atualizado será enviado pelo Secretário da POSA a todas as federações filiadas, a partir da qual é 
válido para todas as outras competições do POSA. 

Este código é alterado pelas Regras e Regulamentos. 

ROTEIRO 

A POSA está empenhada em aprimorar o código de pontos para atender da melhor forma os atletas e 
organizadores. Nas próximas atualizações,  POSA visa: 

- Adicionar mais opções de movimentos de nível inferior para atletas amadores, juniores e master; 

- Adicionar descrições para todos os elementos de dificuldade na tabela de elementos; 

- Simplificar o processo de declaração e eliminar a necessidade de declarar combinações; 

- Aplicar opção de downgrade para movimentos de flexibilidade no grupo A (em relação aos graus de 
abertura das pernas) 
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ABBREVIATIONS 

Committees 
EC Comitê Executivo 
LOC Comitê organizador local 
TC Comitê técnico 
HTC Chefe do comitê técnico  
NTC Comitê nacional técnico  
HNTC Chefe do comitê nacional técnico  
POSA Pole Sports & Arts World Federation 
WHEA World Heavy Event Association 
Documents 
COP Código de pontos  
TR Regulações técnicas  
Judging 
AJ Juri Artístico  
DJ Juri Dificuldade 
EJ Juri Execução 
HJ Chefe de Juri  
SJ Chefe Superior  
Categories and Divisions 
VAR Varsity 
JUA Junior A 
JUB Junior B 
SEN Senior 
MAS Masters 
IND Individual 
DOUB Dupla 
COMP Competetive 
AMAT Amador 
Evaluation 
DS Ficha de Dificuldade  
DE Movimento de dificuldade  
CB Bônus combinação 
ADB Adicional de dificuldade bônus  
RFB 
CBRF 

Bônus fator de risco  
Quase fator de risco 

 

Definições estão inclusas no final do Código de Pontos . 
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1 CÓDIGO DE PONTOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

O Código de Pontos fornece 

- Os meios de garantir a avaliação mais objetiva das rotinas no Pole ESporte & Aéreo em 
todos os níveis de competições regionais, nacionais e internacionais. 

- Padronizar o julgamento das competições de Esporte Aéreo. 

- Orientar treinadores e atletas na composição da rotina de competição. 

- Oferecer informações sobre a fonte de especificações técnicas frequentemente 
necessárias em competições para juízes, treinadores e atletas. 

2.2 HIERARQUIA TÉCNICA 

O Código de Pontos é fornecido pelas autoridades do Comitê Técnico d POSA. Em caso 
de desacordo, o Chefe do Comitê Técnico decidirá a correta interpretação das regras.   

Em nível nacional, o Comitê Técnico Nacional e o Chefe do Comitê Técnico Nacional são 
a autoridade máxima sobre o Comitê Organizador Local. 

2.3 ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE PONTOS 

Os documentos oficiais podem ser baixados do site da POSA ou solicitados ao organizador 
local. 

2.3.1 SUBMETENDO NOVOS ELEMENTOS 

A classificação de novos elementos de dificuldade só pode ser feita pelo Comitê Técnico 
POSA Pole Esporte. As inscrições devem ser enviadas à Secretaria da POSA pelo e-mail 
contact@posaworld.org . 
Os elementos de dificuldade apresentados para avaliação devem: 
- Ter descrição escrita; 
- Ser filmado de dois ângulos de câmera de frente e de lado; 
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 2022, os atletas poderão declarar na sua Ficha de 
Dificuldade, o novo elemento que pretendem submeter. 
Eles ainda terão que: 
1- Envie o novo elemento para a federação internacional através da federação nacional que 
está organizando sua competição em caso de atleta competindo em campeonato nacional; 
2- Apresentar, ou fazer com que o seu treinador apresente, uma solicitação escrita, pelo 
menos 24 horas antes do início do teste de palco, ao Presidente do Júri Superior, ou ao 
Juiz Principal, da competição em que está inscrito, para determinação do valor da 
dificuldade desse novo elemento. 
3- Inserir o novo elemento na folha de dificuldade com o valor indicado. 
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O atleta tem direito a: 
- Receber por escrito, com antecedência razoável ao início da competição, o valor atribuído 
a uma nova acrobacia ou elemento submetido a avaliação. 
Em qualquer caso, o valor do novo elemento será validado diretamente pela federação 
internacional, considerando o valor que lhe for atribuído durante a competição. 
Os elementos aceitos serão adicionados à próxima versão do código de pontos e os vídeos 
serão enviados para o arquivo de vídeos da POSA. 

2 AÉREO ESPORTE 

Aéreo – rotina esportiva, executada com uma música com componentes coreográficos e 
artísticos, exigindo força física, flexibilidade, destreza e coordenação no aparelho aéreo: 
mastro, tecido, lira. 
Atleta aéreo – a pessoa que realiza a rotina aérea. 

• POLE  ESPORTE 

Rotinas no pole significam a capacidade de realizar uma quantidade de movimentos 
técnicos de alto nível em mastros estáticos e giratórios (isto é, giros em postes estático 
giratórios além de elementos dinâmicos, movimentos que mostram força flexibilidade). As 
rotinas são executadas com música que trazem componentes coreográficos e artísticos 
• TECIDO 

Rotinas em tecido significam a capacidade de executar uma quantidade de movimentos 
técnicos de alto nível no tecido (elementos dinâmicos e de equilíbrio, movimentos que 
mostram força e flexibilidade.) As rotinas são executadas com música que trazem 
componentes coreográficos e artísticos. 
• LIRA 

Rotinas na lira significam a capacidade de excutar uma quantidade de movimentos técnicos 
de alto nível no tecido (elementos dinâmicos e de equilíbrio, movimentos que mostram força 
e flexibilidade.) As rotinas são executadas com música que trazem componentes 
coreográficos e artísticos. 

3.1 Composição da rotina competitiva  
 

3.1.1 DURAÇÃO DA ROTINA 
Em todas as divisões amadoras e parapole, a rotina tem duração de 3:20 a 3:30 minutos. 
Na divisão competitiva (profissional) a duração é de 3:20 às 3:30 para atletas juniores e de 
3:50 às 4:00 para seniores e masters. A duração da música que violar os requisitos terá 
pontos deduzidos pelo Juiz Principal. 
O primeiro tom da música identifica o início da rotina; último tom da música identifica o fim 
da rotina. 

Categoria  Amador  Profissional Parapole  

Varsity, Junior A, Junior B 3:20 – 3:30  3:20 – 3:30 3:20 – 3:30 
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Seniors, Masters 3:20 – 3:30 3:50 – 4:00 3:20 – 3:30 

 

3.1.2 ESCOLHA DA MÚSICA 
A música pode ser selecionada de qualquer estilo e pode conter letras. Uma ou mais peças 
podem ser misturadas. Música original e efeitos sonoros são permitidos. A gravação deve 
atender aos padrões profissionais em relação à reprodução de som. 
Não é permitido usar letras que contenham conteúdo sexual, violento, político ou qualquer 
outro conteúdo ofensivo. A música que violar os requisitos fará com que o atleta tenha 
pontos reduzidos pelo Juiz Principal. 
A música deve ser enviada para o e-mail apropriado conforme definido pela data limite no 
regulamento oficial. Os arquivos devem ser enviados em formato MP3. O título, artista e 
compositor também devem ser enviados com seu arquivo de música para o organizador do 
campeonato. fbpole.campeonato@gmail.com 
 
3.2 NÍVEL DE REGIONALIDADE 
A POSA reconhece diferentes níveis de regionalidade: 

• Campeonatos Mundiais 
• Campeonatos Intercontinentais 
• Campeonatos Continentais 
• Campeonatos Nacionais 
• Competições Regionais (como eliminatórias para o Campeonato Nacional) 
• Competições Locais 

Em competições de nível nacional, bem como para competições amadoras, as regras de 
competição modificadas podem ser apropriadamente elaboradas pelas autoridades 
técnicas nacionais e essas regras modificadas terão precedência sobre o Código de 
Pontuação. 

AVISO: O Campeonato Mundial de Pole esporte é reservado exclusivamente às categorias 
Competitivas (Profisisonais) cabendo exceções.  Qualquer exceção para o Campeonato 
Mundial de Esportes Aéreos será comunicada diretamente pelo POSA. 
 

3.3 TEMPORADA DE COMPETIÇÃO 
A temporada de competições da POSA começa em 1º de janeiro e termina com os 
Campeonatos Mundiais de Aerial & Pole esporte no final de novembro ou dezembro. 
Qualquer tipo de alteração será comunicado pela POSA. 
 
3.4 CATEGORIAS 
Em todas as competições da POSA, os atletas são divididos em categorias com base em 
sua idade e sexo. A idade é determinada com base no ano de nascimento. 
Atleta inscrito na categoria errada serão desclassificados pelo Juiz Principal. 



POSA ─ Pole Esporte e Código de Pontos   9  VERSÃO 2022 

Nas duplas, ambos os atletas devem ser da mesma categoria, podendo ser do mesmo sexo 
ou mistos. Somente em Duplas Junior Mix os atletas devem 
ser de diferentes categorias: um deles Junior A (10-14) e o 
outro Junior B (15-17). O atleta pode participar como 
individual e em dupla na mesma competição.  
Categorias por idades abertas para o ano competitivo de 
2021: 
Favor verificar o regulamento do Gaia Pole International 
Championship para ver as categorias que vamos ofertar em 
2022.  

Categoria Ano de Nascimento Idade 

Varsity (mixed) 2016-2013 6-9 anos  

Junior A (men / women) 2008-2012 10-14 anos 

Junior B (men / women / doubles) 2005-2007 15-17 anos 

Senior (men / women/ doubles) 2004 ou antes  mais 18 anos 

Masters 40+ (men / women) 1982 ou antes  mais 40 anos 

Masters 50+ (men / women) 1972 ou antes  mais 50 anos 

Nota: Atletas acima de 40 anos podem participar da Categoria Sênior desde que seu 
nível técnico seja suficiente. 

Nota: Uma Categoria de Varsity individual mista só pode ser organizada em 
competições de nível nacional, exceto por diferentes disposições emitidas diretamente 
pela Federação Internacional. 

3.4.1 SEGURANÇA NAS CATEGORIAS JUNIOR 

3.4.1.1 RESPONSÁVEL LEGAL 

Todos os atletas menores de 18 anos devem ter um pai/responsável legal presente nas 
competições. Caso o pai/responsável legal não possa comparecer, ele/ela precisa fornecer 
documento respeitado a lei do país em que o campeonato acontecer, autorizando a 
participação do menor no evento.  
 

3.4.1.2 USO DE OBSERVADOR 

a) Observadores são necessários no palco para cada apresentação na categoria 
Varsity. Nas categorias Junior (A e B) os observadores não são obrigatórios (mas 
são recomendados). 
b) Os observadores podem ficar na parte de trás do palco durante a apresentação e 
se aproximar do atleta em movimentos de alto risco. 
c) Nenhum contato ou instruções verbais são permitidos durante a apresentação, a 
não ser em caso de acidente. Todo contato tem dedução de ponto pelo juiz principal. 
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d) Em caso de acidente em que o observador seja obrigado a intervir, o Juiz Principal 
pode interromper e desqualificar a apresentação ou dar uma redução de 5 pontos. 
e) Em caso de desclassificação é dada uma nota clara ao atleta e a música será 
interrompida. O Observador também pode interromper a apresentação se achar 
necessário. 

3.5 DIVISÕES  
A Divisão define o nível de dificuldade do desempenho. Elas podem ser divididas com base 
na experiência, classificação, resultados de competições anteriores ou outros métodos 
adequados. 

As divisões não podem ser restringidas pela idade dos atletas, ocupação ou histórico 
esportivo anterior ou qualquer outra conquista não relacionada a Aéreo ou Pole. Os convites 
são permitidos, mas devem ser realizados apenas como vitrine e os resultados não são 
aceitos no ranking oficial como resultado.  

 
3.5.1 DIVISÕES OFICIAIS  

• Amadores 
• Competitivo (Profissional) 
• Parapole 

Uma competição pode conter uma ou várias divisões 
Em competições de nível nacional divisões personalizadas (como semi-profissionais) são 
permitidas, mas quaisquer novas divisões e suas regras devem ser informadas a POSA 
para inspeção. 
 
3.5.1.1 PARAPOLE ATLETAS 
Atletas com deficiências físicas ou visuais podem competir na divisão parapole. Na divisão 
parapole nenhum elemento de dificuldade é declarado ou avaliado. Os atletas devem 
comprovar sua deficiência por atestado médico ou cartão de invalidez.  
Critérios mínimos de imparidade 

• Deficiência visual  

A visão é afetada por um comprometimento da estrutura do olho, nervos ópticos ou vias 
ópticas ou córtex visual do cérebro central. 

• Potência muscular prejudicada 

As deficiências desta categoria têm em comum a redução da força gerada pela contração 
de um músculo ou grupos musculares, como músculos de um membro, de um lado do corpo 
ou de metade inferior do corpo.  Exemplos de condições incluídas nesta categoria são 
paraplegia e tetraplegia, distrofia muscular, pós-poliomielite e espinha bífida.  

• Amplitude de movimento passiva prejudicada 

A amplitude de movimento em uma ou mais articulações é reduzida de forma sistemática, 
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por exemplo, devido à artrogripose. No entanto, hipermobilidade das articulações, 
instabilidade articular e condições agudas que causam redução da amplitude de 
movimento, como artrite, não são consideradas deficiências elegíveis. 

• Deficiência de membros 

Há uma ausência total ou parcial de ossos ou articulações como consequência de trauma 
(por exemplo, amputação traumática), doença (por exemplo, câncer ósseo) ou deficiência 
congênita de membro (por exemplo, dismelia) 

• Diferença de comprimento da perna 

Devido a deficiência congênita ou trauma, ocorre encurtamento ósseo em uma perna. 

• Baixa estatura 

A altura em pé é reduzida devido às dimensões aberrantes dos ossos dos membros 
superiores e inferiores ou do tronco, por exemplo, devido à acondroplasia ou disfunção do 
hormônio do crescimento. 

• Hipertonia 

A hipertonia é uma condição marcada por um aumento anormal da tensão muscular e uma 
capacidade reduzida de um músculo de se alongar. A hipertonia pode resultar de lesão, 
doença ou condições que envolvem danos ao sistema nervoso central. Quando a condição 
ocorre em crianças com idade inferior a dois (2), o termo paralisia cerebral é frequentemente 
usado, mas também pode ser devido a lesão cerebral (por exemplo, acidente vascular 
cerebral, trauma) ou esclerose múltipla. 

• Ataxia 

A ataxia é um sinal e sintoma neurológico que consiste na falta de coordenação dos 
movimentos musculares. Quando a condição ocorre em crianças com idade inferior a dois 
(2), o termo paralisia cerebral é frequentemente usado, mas também pode ser devido a 
lesão cerebral (por exemplo, acidente vascular cerebral, trauma) ou esclerose múltipla. 

• Atetose 

Pode variar de disfunção motora leve a grave. Geralmente é caracterizada por movimentos 
desequilibrados e involuntários e dificuldade em manter uma postura simétrica. Quando a 
condição ocorre em crianças com idade inferior a dois (2), o termo paralisia cerebral é 
frequentemente usado, mas também pode ser devido a lesão cerebral (por exemplo, 
acidente vascular cerebral, trauma). 

4. REGRAS DA COMPETIÇÃO 

Qualquer competição oficial da POSA deve seguir os requisitos estabelecidos no Código 
de Pontuação e nas Regras e Regulamentos. Em competições de nível nacional, bem como 
para Competições Amadoras, as regras de competição modificadas podem ser 
apropriadamente elaboradas por autoridades técnicas internacionais ou nacionais. 
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4.1 PLANO DE TRABALHO  
Todos os detalhes sobre a programação da competição, equipamentos usados, 
procedimentos de qualificação e outros aspectos que afetam os atletas devem estar 
incluídos no Plano de Trabalho da Competição. O Plano de Trabalho não deve ser 
publicado mais de quatro meses antes da competição. 
 

4.1.1 COMITÊ ORGANIZADOR LOCAL (LOC) 
O comitê organizador local é composto pelas pessoas responsáveis por sediar a 
competição. A comissão organizadora é responsável por todas as comunicações aos 
atletas e deve manter o Plano de Trabalho atualizado. 
Nota: Uma pessoa que faz parte da comissão organizadora não pode participar da 
competição como atleta, juiz ou treinador. Não pode haver conflito de interesses ao 
competir ou julgar. 
 
4.2 CALENDÁRIO DA COMPETIÇÃO 
As competições não devem começar antes das 8h30AM ou terminar depois das 23h00PM 
e o horário deve ser publicado no Plano de Trabalho. 
 
4.2.1 ORDEM INICIAL 

a) A ordem de partida é decidida por sorteio. 
b) O sorteio realizar-se-á no prazo de duas semanas após a data limite da inscrição 
definitiva.  (Essa regra será modificada pela organização do evento, aguarde informações 
no regulamento.) 
c) Os lotes serão sorteados por pessoa “neutra” ou por computador. 
d) O chefe da comissão técnica ou membro nomeado da comissão deve estar presente 
durante o sorteio. (Essa regra será modificada pela organização do evento, aguarde 
informações no regulamento.) 
Nota: Nas competições internacionais, as federações nacionais serão informadas pelo 
Secretário-Geral com pelo menos um mês de antecedência da hora e local do sorteio e 
terão direito a estar presentes no sorteio. 

As mídias sociais divulgarão informações sobre o sorteio bem como seu resultado.  

 

4.2.2 DEIXAR DE APARECER NO PALCO A TEMPO 

Se um competidor não aparecer no palco dentro de 20 segundos após ser chamado, uma 
dedução de 1,0 ponto será feita pelo Juiz Principal. 

Caso um competidor não apareça no palco dentro de 60 segundos após ser chamado, a 
largada será considerada como queimada. Ao anunciar a. falha o competidor perde o direito 
de participar da categoria em questão (será desclassificado). 

Em caso de CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS, consulte o próximo capítulo. 
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4.2.3 CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS 
Circunstâncias extraordinárias incluem, mas não se limitam às seguintes situações: 
a) A música incorreta é sinalizada. 
b) Problemas de música devido ao mau funcionamento do equipamento. 
c) Distúrbios causados por falha geral de equipamentos - iluminação, palco, local. 
d) A introdução de qualquer objeto estranho na área de atuação por pessoa ou meio 
diverso do competidor. 
e) Circunstâncias extraordinárias causando uma situação fora do controle do competidor. 
 

É de responsabilidade do competidor interromper a rotina imediatamente caso surja uma 
circunstância extraordinária, conforme mencionado acima. Um protesto após a conclusão 
de uma rotina não será aceito. 
Após a decisão do Juiz Principal, o competidor pode reiniciar a rotina após o problema ter 
sido corrigido. Quaisquer pontuações previamente atribuídas serão desconsideradas. 
Quando surgirem situações não mencionadas acima, elas serão resolvidas por uma revisão 
das circunstâncias pelo Júri Superior. A decisão do Júri Superior é final. 
 

4.2.4 PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ENTRE ROTINAS 
Para a saúde e segurança dos atletas, a POSA aceitou que os atletas que competem em 
múltiplas finais requeiram um mínimo de 10 minutos para se recuperar antes de competir 
novamente. Este período de recuperação foi traduzido para igual a um mínimo de 2 
performances de competição. 
O sorteio será ajustado de acordo com este princípio. Se um atleta ou duplas competirem 
em 7º em uma rodada e forem sorteados nas posições 1-3 na próxima rodada, a nova 
posição inicial se tornará a 4ª. Se um atleta ou duplas competirem por último em uma 
rodada e forem sorteados nas posições 1-4 na próxima rodada, a nova posição inicial será 
a 5ª. 
Este ajuste, se necessário, será feito pelo Presidente do Júri Superior e assim que os atletas 
classificados forem determinados, um sorteio ajustado e uma lista de ordem de 
apresentação serão produzidos pelo Juiz Cronometrista. Este princípio se aplica a todas as 
rodadas seguintes até a final.  
 
4.2.5 RESULTADOS 
a) Após cada performance, as pontuações totais (pontuações A, E e D), penalidades, 
pontuação final e a classificação devem ser divulgadas ao público. Os atletas também 
recebem as folhas de dificuldade avaliadas com notas do juiz. 
b) Após a rodada de Qualificação, cada federação membro participante deve receber uma 
cópia completa dos resultados. 
c) No final da competição, um conjunto completo de todos os resultados detalhados deve 
ser entregue a cada federação e/ou membro participante. 
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4.2.6 CANCELAMENTO 
a) Os atletas só podem cancelar a participação no máximo 15 dias úteis antes da 
competição. As exceções incluem razões médicas e emergências em que a documentação 
médica e o comprovante de viagem devem ser fornecidos à comissão organizadora e à 
POSA para confirmação no mínimo um dia antes da competição. 
b) Os atletas que não comparecerem no dia da inscrição por motivo de emergência terão 
no máximo sete dias após o término da competição para apresentar a documentação 
necessária. 
c) No caso de um atleta não se apresentar à inscrição sem motivo legítimo, o atleta será 
banido de todas as competições reconhecidas pelo POSA pelo período de um ano. Os 
nomes dos atletas banidos serão publicados em http://www.posaworld.org. e no site da 
Federação Nacional onde o evento está sendo organizado 
 
4.2.7 PASSAGEM DE PALCO 
Todos os atletas devem ter a oportunidade de ter um ensaio final no local da competição 
com o piso de competição em tamanho real e equipamentos esportivos. O acesso a 
passagem de palco se dá por um calendário de rodízios estabelecido pela comissão 
organizadora e aprovado pela comissão técnica do POSA. 
 

4.3 NSTALAÇÕES 
 
4.3.1 VESTIÁRIOS 
Homens e mulheres devem ter vestiários separados com banheiros separados daqueles 
usados por juízes e espectadores. Áreas com acessibilidade devem ser fornecidos para o 
Parapole. 
 

4.3.2 ÁREA DE AQUECIMENTO 
Uma área designada para aquecimento deve ser conectada aos vestiários e deve ser usada 
apenas pelos atletas e seus treinadores 

 

4.3.3 ÁREA DE ESPERA 
A área próxima ao pódio é chamada de área de espera. É apenas para ser usado pelos 
atletas e seus treinadores das próximas duas partidas. A área não pode ser usada por 
qualquer outra pessoa 
 
4.3.4 PALCO E PISO  
O palco deve ter pelo menos 8 m x 8 m de tamanho e não mais que 10 m x 10 m. O piso 
de competição deve ser em madeira ou linóleo. 
a) Se a competição for em uma arena esportiva, o pódio em que a competição acontece, 
pode ter de 80 a 100 cm de altura e fechado na parte traseira com um fundo. 
b) Caso a competição seja em auditório, teatro ou outra estrutura adequada ao bom 
andamento da competição, o palco deverá ter as mesmas medidas mínimas exigidas para 
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uma competição organizada em arena esportiva. 
As luzes devem ser fixas, claras, brancas e/ou azuis, para permitir a melhor visão dos 
Juízes. Luzes estroboscópicas não são permitidas em nenhuma competição de POSA. 
 
4.3.5 POLES  
a) Altura: 4 metros. 
b) Diâmetro: 45 mm. 
c) A distância entre os postes é de 3 metros 
d) Revestimento: cromo ou aço inoxidável  
 
e) O pole estático deve ficar sempre do lado esquerdo do palco do ponto de vista do público 
e o pole giratório do lado direito. 
f) Em competições de nível nacional os organizadores locais podem usar outros 
revestimentos, diâmetros ou barras mais curtas quando necessário. Os materiais e 
dimensões selecionados devem ser publicados no Plano de Trabalho. 
 

4.3.5.1 PALCO DE POLES  
Palcos são permitidos apenas em competições locais e regionais. Os palcos não podem 
ser usados em campeonatos Nacionais ou Internacionais ou quaisquer outras competições 
que funcionem como classificatórias para competições internacionais.  

 

Nota: O palco deve ser fechado de todos os lados e qualquer outra estrutura de 
suporte não deve ser visível. 

 

4.3.6 ESTRUTURA BOX STRAUSS  
A estrutura que sustenta os poles pode ser de qualquer forma: retangular, quadrada, 
piramidal etc. Entretanto, deve ser bem ancorada ao piso para não oscilar. A POSA 
recomenda o uso do aparelhamento de pirâmide com base grande. 
Em qualquer competição sob os auspícios do POSA, cada organização/federação deve 
obter o certificado de um engenheiro (local), que atesta a adequação da montagem da 
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estrutura. Normalmente, a empresa que fornece os poles para a organização, também pode 
ter o certificado do engenheiro. 

5. REGULAMENTO PARA ATELTAS  

5.1 GERAL   

O atleta tem direito a: 
a) Ter seu desempenho julgado de forma correta, justa e de acordo com o estipulado no 
Código de Pontuação. 
b) Ter a sua pontuação afixada publicamente imediatamente após a sua realização ou de 
acordo com o regulamento específico que rege aquela competição. 
c) Repetir toda a sua rotina (sem dedução) com a aprovação do Juiz Principal se o exercício 
tiver sido interrompido por motivos alheios ao seu controle ou responsabilidade. 
Nota: Um atleta pode repetir todo o exercício no final da rodada, ou se for o último atleta da 
rodada, em um momento a critério do Juiz Principal. 
a) Receber através de seu líder de delegação a saída correta do resultado, mostrando todas 
as suas pontuações recebidas na competição. 
b) Receber informações relevantes sobre pole esporte, aéreo e tecido e palco utilizado na 
competição pelo menos dois meses antes da competição. 
c) Experimente os poles da competição e o palco no local antes da competição. 
d) Limpar, ou mandar limpar o seu treinador ou seus colegas, os poles de competição antes 
da sua execução, utilizando os produtos de limpeza fornecidos pela organização. 
e) Usar grips apenas nas mãos, pés e corpo. Todos os grips devem ser aplicados apenas 
na pele e não diretamente nos poles. As luvas de vinil só podem ser usadas com 
documentação médica e depois de análise de comitê organizador da competição. Devendo 
a solicitação ser enviada com antecedência de 30 dias da data da competição.  
Nota: Todos os atletas que desejam usar luvas de vinil são obrigados a apresentar uma 
carta escrita de seu médico confirmando que o atleta sofre de hiperidrose (mãos suadas) 
ou condição semelhante e mesmo com documento a situação deve passar por análise de 
comitê técnico da competição. 
Nota: Gorilla Grips, Rosin, stickum, dance pitch ou qualquer forma de produtos 
aerossolizados que possam afetar o desempenho de outros atletas ou causar alergia não 
são permitidos. O atleta deve informar o organizador para quaisquer soluções de aderência 
nova ou não convencionais com antecedência, para que possam ser testadas e aprovadas. 
Tudo também está especificado nas Regras e Regulamentos. 

5.2 RESPONSABILIDADE DO ATLETA  

a) Conhecer o Código de Pontuação e comportar-se em conformidade. 
b) Atletas menores de 18 anos devem ter um responsável aprovado (pais/representante 
legal autorizado/técnico) com autoridade signatária. 
c) Fornecer informação sobre o seu sexo legal e idade. Uma cópia de sua certidão de 
nascimento deve ser apresentada mediante solicitação. 
d) Levar seguro de saúde e documentos de identificação para a competição. 
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e) Responsabilizar-se integralmente pelo seu estado de saúde pessoal e capacidade de 
competir. Para evitar lesões, todos os atletas não devem realizar elementos em que não 
estejam totalmente confiantes e seguros. 
f) Estar em forma, saudável e não estar grávida. Mediante solicitação, o atleta pode ser 
obrigado a apresentar documentação de um médico como confirmação de bom nível de 
saúde e condicionamento físico. Todas as informações serão mantidas em sigilo. 
g) Assinar o programa antidoping da POSA com o WHEA pelo menos três meses antes da 
competição (é aconselhável assiná-lo todos os anos em janeiro, para ser “coberto” pelo 
programa durante todo o ano).  
h) Usar o unioforme de treino oficial de sua equipe nacional durante a competição. 
i) Comparecer ao palco a tempo quando anunciado. 
 
5.3 ANTIDOPING 
*AS REGRAS DE ANTIDOPING PARA A GAIA POLE INTERNATIONAL 
CHAMPIONSHIP SERÃO ENVIADAS AOS ATLETAS SELECIONADOS 
POSTERIORMENTE. 
As regras antidoping da POSA seguem o programa antidoping da World Heavy Events 
Association (WHEA). 
O atleta deve assinar contrato antidoping com a WHEA no mínimo 3 meses antes da 
primeira competição internacional. A partir de 2019, esta regra também será aplicada para 
todas as competições nacionais e regionais. 
Com o contrato, o atleta se compromete com o programa antidoping e as regras que ele 
inclui (por exemplo, WADA CODE e regulamentos nacionais antidoping). O contrato coloca 
o atleta sob monitoramento de doping, e ele pode ser testado em competições e temporada 
de treinamento sem pré-aviso pelos oficiais da WADA em cada país. Todas as federações, 
atletas, treinadores e organizadores podem consultar as Regras Antidoping da POSA. 
Mais informações sobre WADA e WHEA podem ser encontradas em 
https://www.posaworld.org/anti-doping/ e https://www.wada-ama.org . 
 
5.4 NACIONALIDADE 

Os atletas só podem representar um país do qual tenham cidadania e/ou residência 
permanente (mínimo de 90 dias de residência). No caso de dupla cidadania, o atleta poderá 
representar qualquer um deles, conforme sua eleição. No entanto, após ter representado 
um país nos campeonatos internacionais, intercontinentais ou nacionais reconhecidos pela 
POSA, não poderá representar outro país. 

Atletas que desejam mudar de país de representação devem permitir um ano competitivo 
antes da mudança. As mudanças de nacionalidade são tratadas pelo Comitê Executivo da 
POSA. 
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5.5 CÓDIGO DE ROUPAS 
Uma aparência atlética limpa e adequada é sempre obrigatória. Trajes que violem o 
código de vestimenta serão deduzidos pelo Juiz Principal. 

 

5.5.1 UNIFORME NACIONAL   

As delegações nacionais devem garantir que todos os seus atletas tenham uniformes 

 oficiais correspondentes de acordo com os seguintes requisitos: 

a) Os uniformes devem incluir calças (permitem-se leggings no palco), t-shirt ou regata e 
um casaco na cor e desenho à escolha. 

b) Os agasalhos devem ter o nome e/ou logotipo da bandeira da nação representada pela 
delegação. O nome do país deve ser escrito no agasalho e na camiseta/regata. 

c) O logotipo de um patrocinador individual pode ser usado na jaqueta e até dez (10) 
logotipos de patrocinador podem ser usados na camiseta/regata. O tamanho dos 
logotipos não pode ser superior a 10x10cm. 

d) Os logotipos da federação nacional podem ser usados. O tamanho do logotipo não 
pode ser superior a 10x10cm. 

Para obter mais informações, consulte as Regras e Regulamentos Oficiais da POSA. 

Durante as competições aéreas internacionais da POSA o atleta deve usar o uniforme 
oficial nacional na cerimónia de Abertura e Encerramento e traje de competição para as 
cerimónias de entrega de Medalhas. 
 

5.5.1.1ATLETAS SEM DELEGAÇÃO NACIONAL 

Caso o atleta não faça parte de nenhuma delegação oficial nacional o atleta poderá usar 
calça preta, camiseta ou regata branca e jaqueta preta. 
 

5.5.2 TRAJE DE COMPETIÇÃO 
5.5.2.1 VESTUÁRIO FEMININO (POLE) 

a) As mulheres devem usar uma ou duas peças de fantasia. 

b) O decote da frente não deve ultrapassar a metade do externo. 

c) O corte na parte superior das pernas não deve ultrapassar a cintura e a costura externa 
deve passar pela crista do ílio. 

d) O traje pode ser aberto em ambos os lados, esta abertura pode atingir os quadris até, 
mas não os ultrapassar. 

a) O traje deve cobrir todas as partes íntimas (peito, virilha e nádegas). 
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5.5.2.2 VESTUÁRIO MASCULINO (POLE) 
a) Os homens podem usar uma unidade, collant, leggings 3/4 ou shorts. Cintos de dança 
são recomendados. 
b) Regatas e camisetas são permitidas. 
c) O traje pode ter um corte aberto nas laterais, frente e/ou costas. 
d) A cava pode ser cortada abaixo das omoplatas (escapular). 
e) O traje deve cobrir todas as partes íntimas (virilha e nádegas). 

  

 
5.5.2.3 EMBLEMA NACIONAL E PUBLICIDADE  
Durante as competições,  
o atleta deve usar um emblema nacional no traje. Em caso de competição nacional o 
emblema deve ser o do país que o atleta vive. Ex. Campeonato nacional todos os ateltas 
devem ter uniforme com o emblema do Brasil. 
a) O emblema deve ter entre 2 cm x 4 cm e 4 cm x 8 cm de diâmetro. 
b) O emblema só deve ser cosido 
- frente do traje, 
- no quadril ou na parte superior do traje (peito ou ombro). Qualquer lugar que não seja 
os espaços elegíveis do traje será penalizado pelo juiz principal com 3 pontos (traje 
incorreto). 
c) O emblema deve ser claramente visível e facilmente separado do tecido e dos 
enfeites. 
d) Não são permitidos logotipos publicitários ou identificadores de patrocínios nas 
vestimentas da competição. 
e) Logotipos publicitários ou identificadores de patrocínios são permitidos apenas no 
agasalho da equipe. 
 
5.5.2.4 CABELO, MAQUIAGEM E OUTRAS RESTRIÇÕES 
a) O cabelo deve ser preso rente à cabeça, o rabo de cavalo é permitido, mas seu 
comprimento não deve ultrapassar os ombros. O rosto deve ser claramente visível sem 
qualquer elemento perturbador. 
b) Os competidores não podem usar qualquer tipo de calçado; apenas pés descalços 
são permitidos. 
c) A maquiagem pode ser tanto para homens como para mulheres, mas deve ser usada 
com moderação, o rosto deve ser visível, a maquiagem não pode cobrir totalmente o 
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rosto, mas deve limitar-se à zona dos olhos e parte superior das bochechas. 
d) Não são permitidos itens soltos e adicionais ao traje. Strass, lantejoulas e outros tipos 
de enfeites costurados ou colados podem ser anexados ao traje. 
e) Jóias ou piercings não devem ser usados. 
f) Trajes e/ou roupas íntimas ou trajes rasgados e/ou retirar peças de roupas não devem 
ser exibidos durante a apresentação. 
g) O emblema nacional deve ser usado em todas as competições internacionais. 
h) Couro, látex, PVC ou borracha não são materiais adequados para o traje. O traje deve 
ser de material não transparente nas partes íntimas (peito, virilha e nádegas). 
i) Não são permitidas roupas de banho ou biquínis. 
j) É proibido o uso de trajes de guerra, violência ou temas religiosos. 
k) Não é permitida pintura corporal. 

 
5.6 JURAMENTO DOS ATLETAS  
"Em nome de todos os competidores, prometo que participaremos deste Campeonato 
Mundial (ou qualquer outro evento oficial da POSA), respeitando e cumprindo as regras 
que os regem, comprometendo-nos com um esporte sem doping e sem drogas, com o 
verdadeiro espírito esportivo, para a glória do esporte e a honra de nossas equipes. 

6. REGULAMENTO PARA TREINADORES 

No caso de um atleta não ter treinador ou outro representante como pai ou responsável, os 
deveres e responsabilidades do treinador recaem sobre o próprio atleta. 
O treinador tem o direito de: 
a) Auxiliar o atleta durante a competição e acesso aos vestiários, aquecimento e área de 
espera. 
b) Atuar como observador para atletas juniores durante sua performance. 
c) Receber as pontuações dos atletas após a apresentação. 
 
Responsabilidades dos treinadores 
a) Conhecer o Código de Pontuação e as Regras e Regulamentos e se comportar de 
acordo. 
b) Usar o fato uniforme oficial durante a competição. 
Nota: Uma pessoa que tenha sido banida da WADA ou WHEA não pode atuar como 
treinador. 

7. REGULAMENTO PARA DELEGAÇÕES NACIONAIS 

No caso de um atleta não fazer parte da delegação nacional, os deveres e 
responsabilidades da delegação recaem sobre o próprio atleta ou seu representante como 
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treinador, pai ou responsável. 
As delegações nacionais têm o direito de 
a) Ter atletas representando seu país em competições internacionais. 
b) Fazer perguntas sobre as pontuações de dificuldade de um atleta quando o Júri Superior 
estiver presente na competição. 
 
Responsabilidades das delegações nacionais 
a) Todos os membros da delegação devem atuar de forma profissional durante o evento. 
Todas as reclamações contra a POSA ou o organizador da competição devem ser feitas 
por e-mail. 
b) Garantir que toda a delegação use uniforme nacional correspondente (incluindo 
treinadores e guardiões) 

8. DETERMINAÇÃO DA PONTUAÇÃO  

As rotinas são pontuadas com base na arte, execução e dificuldade. 
8.1 PAINEL DE JULGAMENTO  
A POSA acredita que o dever dos juízes é agir de forma imparcial nas competições de Pole 
Sport & Aerial. Este dever traz consigo a obrigação de executar com precisão, justiça e 
objetividade por meio de um senso primordial de integridade. 
Dependendo do nível da competição, o júri pode ser composto por cinco a treze juízes. 
Deve haver sempre, se possível, pelo menos cinco juízes artísticos e cinco de execução, 
para que as pontuações possam ser calculadas como média onde o maior e o menor valor 
são ignorados. 
 
8.1.1 Juízes Artísticos (A-J) 
a) Serão atribuídos pontos em movimentos dinâmicos, combinações, arte e nível de 
dificuldade de todos os movimentos realizados na rotina. 
b) Pode atribuir até 70 pontos. 
 
8.1.2 Juízes de Execução (E-J) 
a) Eles deduzirão pontos nos aspectos técnicos de todos os movimentos realizados, 
incluindo linhas corretas, quedas e muito mais. 
b) Podem deduzir até 75 pontos. 
 
8.1.3 Juízes de Dificuldade (D-J) 
a) Eles confirmarão que os movimentos de dificuldade e os bônus foram realizados de 
acordo com os requisitos mínimos. 
b) Eles serão deduzidos se um movimento de dificuldade não foi tentado. 
c) Eles deduzirão se os movimentos de dificuldade tiverem sido executados na sequência 



POSA ─ Pole Esporte e Código de Pontos   22  VERSÃO 2022 

incorreta. 
 
8.1.4 Juiz Principal 
O juiz principal é responsável por supervisionar todo o julgamento. 
O Juiz Principal irá, 
a) trabalhar com os juízes para garantir que sua experiência de julgamento seja a mais 
suave e imparcial possível 
b) com o coordenador de sistemas de julgamento para garantir que as pontuações sejam 
inseridas corretamente 
O Juiz Principal é responsável por responder a todas as perguntas levantadas por juízes, 
treinadores e membros do público, caso surjam. 
 
8.2 JURI SUPERIOR  
O Júri Superior é responsável por controlar o trabalho de todos os juízes e do Juiz Principal 
de acordo com as regras e garantir a correta publicação das pontuações finais. Ele registra 
os desvios das notas dos juízes. Se houver desvios repetidos, o Júri Superior tem o direito 
de advertir e substituir um juiz. As violações das instruções do Júri Superior ou do Juiz 
Principal podem resultar em sanções, conforme declarado pelo Presidente do POSA e pelo 
Coordenador Internacional de Juízes. 
O Júri Superior é obrigatório apenas em competições internacionais. 
 
8.3 EXEMPLO DE CÁLCULO DE PONTUAÇÃO FINAL 
 

Pontuação Artística  39 pontos 

Pontuação de execução  75-30 pontos = 45 pontos 

Ficha de dificuldade  0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5  
= 5 pontos 

Fiche de dificuldade para duplas  0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5  
= 2.5 x 2  
= 5 pontos 

Deduções de dificuldade -4 pontos (perdeu dois elementos da categoria) 

Bônus de dificuldade  +2 pontos (duas bonificações) 

Deduções do juíz principal  -3 pontos (movimento acrobático extra) 

Pontuação final  39+45+5-4-3 = 84 pontos 

Nota: Para duplas, a Pontuação de Dificuldade é multiplicada por dois (pontuação total 
apenas sem bônus) para fazer com que as pontuações individuais e duplas sejam 
comparáveis. 
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8.4 REGRAS DE DESEMPATE 
Em caso de empate, o desempate será feito com base nos seguintes critérios nesta ordem: 
1. a maior pontuação total em Execução 
2. a maior pontuação total em Artístico 
3. a maior pontuação total em Dificuldade 
 
8.5 CONSULTAS  
Uma consulta é uma contestação verbal da pontuação da rotina de um atleta, válida apenas 
entre o momento em que a pontuação final do atleta é publicada e antes do final da próxima 
rotina do atleta. 
As consultas devem ser feitas ao chefe do Júri Superior e confirmadas por escrito dentro 
de quatro minutos após a consulta verbal. A consulta é feita pelo chefe da delegação 
nacional. 
Consultas só são permitidas para pontuações de dificuldade em competições onde o Júri 
Superior controla o julgamento. Se o Júri Superior não tiver sido colocado para a 
competição, todos os resultados são finais e não admitem consulta.  

9. JÚRI DE DIFICULDADE 

A dificuldade da rotina é determinada pelos Elementos de Dificuldade avaliados pelo Juiz 
de Dificuldade. Os elementos são avaliados de 0,1 a 1,0 e divididos em cinco grupos: 
Pole Esporte: 
Group A – Elementos de flexibilidade  
Group B – Elementos de força  
Group C – Giros no pole fixo  
Group D – elementos dinâmicos 
Group E – elementos no pole giratório  
A rotina deve incluir pelo menos um elemento de dificuldade de cada grupo. Para duplas, 
todos os elementos de dificuldade devem ser executados em sincronia e sem contato com 
o outro atleta. Para duplas, a Pontuação de Dificuldade é multiplicada por dois (somente 
pontuação total, sem bônus) para fazer com que as pontuações individuais e duplas sejam 
comparáveis. 
O Juiz de Dificuldade avalia apenas os requisitos mínimos dos elementos. Esses requisitos 
e os valores técnicos podem ser encontrados na tabela de elementos. Os grupos de 
elementos têm requisitos gerais que afetam todos os elementos desse grupo. Alguns 
elementos também têm requisitos específicos. 
 
9.1 DEDUÇÃO POR FALTA DE UM GRUPO OU ELEMENTO 
a) Se o atleta falhar em realizar qualquer elemento em um grupo em um grau aceitável e, 
portanto, não obtiver nenhum ponto dessa categoria, o atleta é penalizado com 2 pontos 
(individuais) / 1 ponto (duplas) por falta de elemento da categoria. 
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b) Se o elemento declarado não for executado, o atleta é penalizado com 3 pontos por 
elemento ausente. 
Nota: Elemento é interpretado como ausente se o juiz não puder ver o atleta executar ou 
mesmo tentar executar o elemento. O elemento não está faltando se for executado, mas 
não atende aos requisitos mínimos e, portanto, não é pontuado. 
O elemento também é interpretado como ausente se não tiver sido declarado. Por exemplo, 
o atleta declarou apenas 9 movimentos. O 10º movimento estará ausente, pois não foi 
declarado  

9.1.1 Desqualificação por falta de elementos 

Caso o atleta não realize nenhum de seus elementos classificados, seu desempenho de 
classificação não será avaliado. 
Nota: Caso o atleta tenha uma ficha de dificuldade sem qualquer movimento principal 
devemos dar ao atleta o direito de escolher 3 elementos para a competição.  
Pelo menos um elemento deve ser escolhido para poder competir. 
 
9.2 DEDUÇÃO POR FOLHA DE DIFICULDADE PREENCHIDA INCORRETAMENTE 
Se a folha for preenchida incorretamente, o Juiz Principal pedirá ao atleta que modifique 
sua folha e o atleta será deduzido 3 pontos. Este tipo de dedução é atribuído caso o atleta 
tenha entregado a Folha de Dificuldade manuscrita, ou se o atleta tiver declarado um ou 
mais elementos não previstos em sua própria gama de escolha, ou em caso de declaração 
incorreta de Bônus de Combinações (por exemplo, se o atleta declarar 5 combinações, etc.) 
 
9.3 PONTUAÇÃO DE ELEMENTOS 
a) Quando o atleta executa um elemento de dificuldade e todos os requisitos são cumpridos, 
o elemento é valorizado, e o valor do elemento é adicionado à sua pontuação de dificuldade. 
b) Em alguns elementos, o valor do movimento pode ser rebaixado em 0,2 ou 0,4 pontos, 
se o movimento for executado corretamente, mas estiver ligeiramente acima ou abaixo da 
linha correta. 
c) Se os requisitos mínimos não forem cumpridos, o elemento recebe nota 0. 

 

9.3.1BENEFÍCIO DA DÚVIDA 
Os juízes devem garantir que todos os requisitos mínimos sejam cumpridos. Em caso de 
dúvida, o benefício dessa dúvida deve ser dado ao atleta e o elemento deve ser valorizado. 

Nota: Caso o elemento seja executado em tal ângulo que os juízes não possam vê-lo 
claramente, nenhum benefício da dúvida é concedido, e o elemento recebe nota 0. 

9.4 Exigências Gerais  
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POLE ESPORT 

9.4.1 - Elementos de Flexibilidade - Os elementos devem ser mantidos em posição fixa por 
pelo menos 2 segundos. 

9.4.2  – Elementos de Força - Os elementos devem ser mantidos em posição fixa por pelo 
menos 2 segundos. 

9.4.3 – Giros no pole fixo - Os giros devem ser realizados em rotação de 360 sem contato 
com o chão  

9.4.4 - Elementos dinâmicos - O elemento deve iniciar no alto e ter dinamismo. 

9.4.5 – Spinning Pole Elements - O elemento deve atender a todos os requisitos mínimos 
originais e ter uma rotação mínima de 720° na posição fixa.  
 

9.5 - 20° Tolerancia (Flexibility Elements) 

Para os atletas da categoria máster 50+ é dada uma tolerância de 20° para elementos de 
flexibilidade que tenham a exigência de 180° de abertura das pernas, 

a) se o movimento não tiver opção de abertura 160°. 

b) Movimentos que têm diferentes níveis de execução (como jade ou chopstick) são 
avaliados sem tolerância 

9.6 Rebaixamento de valor (elementos do Grupo A, B e E* apenas Pole) 

Elementos dos grupos A e B têm opção de downgrade.  

Downgrade refere-se ao pequeno desvio na execução da linha paralela ao piso apenas. O 
desvio deve estar dentro da tolerância permitida de 20° ou 30°. A necessidade de 
rebaixamento é avaliada pelo Juiz de Dificuldade durante a apresentação e não é declarada 
antecipadamente. 

Por exemplo, se o elemento do grupo A ou B tem um requisito mínimo de linha horizontal 
até o chão e o atleta executa o elemento de forma correta, mas infelizmente um pouco 
acima ou abaixo da linha horizontal, o valor do elemento será somado ao a pontuação de 
dificuldade, mas com rebaixamento de 0,2 ou 0,4 pontos, dependendo do nível do desvio. 

a) Se a linha estiver dentro da tolerância de 20°, o elemento sofrerá um downgrade de 
0,2 (1,0 se torna 0,8). 

b) Se a linha estiver entre 20° e 30°, ela será rebaixada para 0,4 (1,0 se torna 0,6). 

*Grupo E: caso o atleta declare e realize um elemento do Grupo A ou B, como Grupo E, o 
rebaixamento será possível nos mesmos termos do rebaixamento. 

Nesse caso, o elemento do Grupo E pode ser rebaixado. Obviamente, se as 
condições forem atendidas (o mesmo que para o downgrade). 
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Nota: A opção de downgrade refere-se apenas à linha horizontal especificada na 
tabela de elementos. Qualquer outra falha nos requisitos mínimos e no elemento 
será atribuido 0 pontos. 
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9.7 ESCOLHENDO OS ELEMENTOS 
 

9.7.1 NÍVEL DE DIFICULDADE  

Os atletas devem escolher seus elementos de dificuldade dentro do permitido para a sua 
categoria. O alcance é restrito com base na categoria e divisão. Elementos que não estão 
no permitido dentro da categoria não são avaliados e receberão nota  0. 
Categorias para amadores: Atenção: o sexto elemento NÃO é obrigatório. 
O atleta não pode declarar o sexto elemento. 
No entanto, se declarado, o sexto elemento deve ser superior ao máximo permitido para a 
categoria. 
Cada elemento só pode ser escolhido uma vez. Elementos de flexibilidade com diferentes 
níveis de execução são considerados como um mesmo elemento.  

CATEGORIA AMADORA PROFISSIONAL 

Varsity 0.1 – 0.3 + 6  movimento 0.4 ou 

maior 
0.1 – 0.6 

Junior A Ind. & 
Doubles 

0.1 – 0.4 + 6  elemento 0.5 ou  

maior 
0.1 – 0.7 Atleta pode declarer 1 movimento com valor superior 

a 0.7  

Junior B Ind. & 
Doubles 

0.1 – 0.5 + 6h element 0.6 ou 

maior 
0.2 – 0.9 Atleta pode declarer 1 movimento com valor superior 

a 0.9 

Junior Doubles Mix  0.1 – 0.5 + 6  elemento 0.6 ou 

maior 
0.2 – 0.9 Atleta pode declarer 1 movimento com valor superior 

a 0.9 

Senior 0.1 – 0.5 + 6  elemento 0.6 oju 

maior 
0.3 – 1.0 

Masters 40+ 0.1 – 0.5 + 6  elemento 0.6 ou 

maior 
0.2 – 0.7 

Masters 50+ 0.1 – 0.4 + 6  elemento 0.5 ou 

maior 
0.2 – 1.0 

Nota: Essas restrições afetam apenas os elementos de dificuldade. Os atletas podem 
realizar elementos de pontuação mais baixa ou mais alta, mas estes não podem ser 
declarados como elementos de dificuldade.  
 
9.7.1.1 EXCEÇÕES PARA A DIVISÃO AMADORA 
Na divisão Amadora os atletas podem declarar um elemento extra (6º elemento). O 6º 
elemento não é obrigatório, mas deve ter valor superior ao valor normal máximo da 
categoria. Por exemplo: 
a) Na categoria Junior Amador o atleta da categoria A pode ter um elemento adicional na 
faixa de 0,5 a 1,0 
b) Na categoria Amador Júnior B o atleta poderá ter um elemento adicional na faixa de 0,6 
a 1,0 
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Atenção: A penalidade de dificuldade de -2 por falta de um Grupo, não se aplica às 
categorias de Amadores. 
 
9.7.1.2 EXCEÇÕES PARA CATEGORIAS JÚNIOR COMPETITIVAS 
Nas categorias Competitivas Junior A e B, UM dos elementos pode ter maior valor. 
a) Em Competição Júnior A atleta da categoria A pode ter um elemento na faixa de 0,7 a 
1,0 
b) Na categoria Competitiva Júnior B o atleta pode ter um elemento na faixa de 0,9 a 1,0 
 
9.8 NÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS ELEMENTOS 
Elementos com vários níveis de execução (como Jade 160 e Jade 180) são considerados 
como o mesmo elemento e não podem ser declarados na mesma rotina. Se o mesmo 
elemento ou nível de elemento diferente for declarado mais de um, apenas o primeiro será 
avaliado e o restante receberá 0 pontos. Elementos com diferentes níveis de execução 
estão marcados na tabela de elementos. 
 
9.8.1 NÚMERO DE ELEMENTOS DE DIFICULDADE 
O atleta deve escolher cinco ou dez elementos de dificuldade, dependendo da divisão. 
Todos os grupos de elementos devem ser selecionados pelo menos uma vez. Uma 
dedução será dada para cada elemento ausente (-3 pontos) e grupo de elementos (-2 
pontos). 

Categoria Amador  Profissional Parapole 

Individual 5-6 elementos 10 elementos Sem obrigatórios 

Duplas 5-6 elementos 5 elementos Sem obrigatórios 

 
9.8.2 ORDEM DOS ELEMENTOS 
O atleta deve declarar os elementos na ordem em que vai realizá-los na rotina. Uma 
dedução será dada se o atleta não seguir a ordem declarada (-1 ponto a cada vez). 
Por exemplo: Se o atleta declara os movimentos A, B, C e os executa na ordem B, C, A. 
Haverá uma dedução de -1 a cada vez pela ordem incorreta dos movimentos (neste caso -
3). 
 
9.9 BÔNUS DE COMBINAÇÃO (CB) E BÔNUS DE DIFICULDADE ADICIONAL (ADB) AKA 
SUPER BÔNUS 
Máximo de 5,0 pontos podem ser alcançados com combinações. 
Um bônus de 1 ponto é dado, quando. 
a) o atleta combina dois elementos de dificuldade de diferentes grupos de elementos e 
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b) ambos os elementos atendem aos requisitos mínimos (totalmente ou rebaixados) e 
c) a transição direta entre os dois elementos é executada sem parada ou hesitação. 
Se a combinação não for reconhecida (não atender aos requisitos listados acima), ambos 
os elementos ainda poderão receber seu valor, mas nenhuma dedução adicional é 
fornecida. O atleta deve declarar todos os bônus na folha de dificuldade. Não há dedução 
para combinações não aceitas. 
O bônus de combinação pode ser realizado no máximo três vezes. 
 
9.9.1 BÔNUS ADICIONAL DE DIFICULDADE (OU SUPER BÔNUS) 
O atleta também pode declarar uma combinação extra entre dois elementos de valor 1,0. A 
combinação é avaliada com base nos mesmos requisitos mínimos que o bônus de 
combinação regular. Combinando dois movimentos de alto nível é recompensado com 1,0 
pontos para a combinação mais 1,0 para a dificuldade adicional (2,0 pontos no total). Este 
bônus só pode ser recebido uma vez. Este tipo de Bônus se aplica apenas às seguintes 
categorias competitivas: Sênior Feminino, Sênior Masculino, Sênior Duplas, Master +50. 
 
Combinações e downgrade 
Dois elementos combinados e declarados podem ser rebaixados (somente se as condições 
para o rebaixamento forem atendidas). Nesse caso, será atribuído o bónus de 1 ponto, mas 
com o valor diferente dos elementos. 
Rebaixamento e Super Bônus 
Se um ou ambos os elementos de um Super Bonus forem rebaixados, nenhum bônus 
poderá ser concedido. 
Apenas os valores dos elementos rebaixados serão atribuídos como se não fossem 
declarados em combinação. 
 
9.10 BÔNUS DE FATOR DE RISCO (RFB) 
Um bônus de 1,0 ponto é dado, quando: 
a) o atleta executa o elemento de dificuldade de uma forma que inclui um risco maior, como 
altura no pole, no pole giratório ou com alto nível de dinamismo 
b) o elemento atende a todos os requisitos mínimos 
O Bônus de Fator de Risco pode ser recebido no máximo duas vezes. O Bônus do Fator 
de Risco é atribuído pelos Juízes de Dificuldade e não é declarado pelo atleta. 
Nota: Exemplos no pole: Russian Split (Grupo A), declarado e executado a pelo menos 70% 
da altura da pole, ou para uma Starfish (Grupo B) realizada extremamente alta na pole (70% 
da pole). Qualquer elemento no pole que possa dar o Bônus de Fator de Risco dependendo 
de como é apresentado, é marcado na caixa com a sigla "CBRF" (Poderia Ser Fator de 
Risco). Esta sigla foi adicionado para ajudar os atletas a entenderem que os juízes de 
dificuldade enxergaram um fator de risco na sua performance.  
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9.11FOLHA DE DIFICULDADES PREENCHIDA INCORRETAMENTE 
Se o atleta não seguir as instruções dadas pelo código de pontos, organizador local ou o 
Juiz Principal e isso exigir correções, uma dedução de 3 pontos é dada pelo Juiz Principal. 
Tais erros incluem, mas não estão limitados a: 
a) Elemento ausente em qualquer grupo; 
b) Combinação proibida; 
c) Quantidade incorreta de elementos de dificuldade; 
d) Os elementos selecionados não estão na faixa permitida; 
e) Declarar o Bônus do Fator de Risco 
f) Preencher a ficha de dificuldade a mão 
g) Enviar uma foto da ficha de dificuldade 
A ficha de dificuldade, portanto, não pode ser manuscrita e uma fotografia dela não pode 
ser enviada. 
Aceitamos apenas fichas de dificuldades compiladas por computador e enviadas nos 
formatos Word e/ou PDF. 
Os atletas podem ter permissão para fazer alterações em suas fichas quando erros são 
apontados ou podem optar por continuar sem nenhuma alteração e aceitar as deduções 
que isso causará em sua pontuação de dificuldade. Em caso de alteração de um ou mais 
elementos da Ficha de Dificuldade, o atleta deverá trazê-la diretamente ao júri no dia da 
competição em 8 vias. 
Nota: As deduções não devem ser feitas, se o atleta fornecer nova folha corretamente 
preenchida antes do início da competição. 
9.12 RESUMO DAS DEDUÇÕES DE DIFICULDADE 
a) Elemento executado fora da ordem de aparecimento: -1 de cada vez. 
b) Falta de Grupo de Elementos: -2 de cada vez (-1 para Duplas). 
c) Falta um elemento declarado: -3 cada vez 
d) Folha de dificuldade preenchida incorretamente: -3 uma vez 

10 JÚRI DE EXECUÇÃO 

Os Juízes de Execução avaliam a execução técnica de todos os movimentos, incluindo 
pole, tecido e lira, transições e trabalho de solo. Para duplas, os juízes também avaliarão o 
tempo e a uniformidade de todos os movimentos, bem como a capacidade de executar a 
rotina como uma única unidade em sincronia.Nota: Uniformidade significa que as duplas 
devem se esforçar para executar os elementos de forma idêntica, com o mesmo nível de 
flexibilidade, força e habilidade técnica e, portanto, aparecer como iguais.Espera-se que os 
atletas incluam na rotina apenas elementos que possam executar com total segurança e 
com alto grau de habilidade estética e técnica e com execução perfeita. 
Cada atleta tem a possibilidade de obter 75 pontos de execução.  
Cada erro é deduzido do valor inicial.  
Ao final, o que sobrar dos 75 pontos é a pontuação total de execução dos atletas.  
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O número máximo de deduções é de 75 pontos. Se o atleta receber mais deduções, o valor 
total da pontuação de execução ainda é 0.  
A pontuação total de execução não pode ser um valor negativo. 
10.1 ERROS TÉCNICOS 
Qualquer desvio da execução perfeita é deduzido pelos Juízes de Dificuldade. O número 
de pontos deduzidos depende do nível de infração. 

 Peq. Médio Alto Muito 
Alto  

0.5 1.0 2.0 5.0 

10.1.1 Má execução 
Qualquer incapacidade de realizar movimentos com 
técnica perfeita em máxima precisão, postura correta, 
alinhamento corporal ou capacidades físicas inadequadas 
(como flexibilidade ativa e passiva, força, amplitude, 
potência ou resistência). 
Exemplos de má execução: 
– Alinhamento do joelho e do pé: O joelho e o dedo do pé 
devem estar alinhados. Deve haver uma linha reta da 
rótula até o dedão do pé. O pé e o dedo do pé devem ser 
apontados. Os dedos dos pés não devem estar apertados 
ou mostrando tensão. Sem agarrar ou agarrar o poste 
desnecessário. 
– Linhas limpas: As pernas e os braços devem estar 
posicionados corretamente e em extensão total, os pés e 
os dedos dos pés devem estar apontados. Os dedos das 
mãos e dos pés não devem mostrar tensão e os pés não 
devem ser flexionados, a menos que seja realizada uma 
caminhada aérea ou se for uma escolha de coreografia. 
– Extensão: Pernas, braços, costas, pescoço, pulso e 
linha do tronco devem ser totalmente alongados. Os 
ombros e/ou costas não devem ser arredondados e a 
cabeça deve ser alta, sem esforço. 
– Postura: O alinhamento correto do corpo deve ser usado 
dentro e fora do pole. Sem movimentos descontrolados. 

0.5    

10.1.1 Transições ruins entre elementos 
As transições de elemento para outro devem ser 
executadas com facilidade e graça, sem hesitação, re-
agarramento ou reequilíbrio. As transições devem parecer 
fáceis. 

 1.0   

10.1.1 Falta de uniformidade ou sincronicidade (Somente 
Duplas) 

 1.0   
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Incapacidade de executar todos os movimentos como uma 
unidade, com amplitude de movimento idêntica, iniciar e 
terminar ao mesmo tempo e ter a mesma qualidade. Isso 
também inclui movimentos coreográficos; cada movimento 
deve ser preciso e idêntico. 

10.1.1 Mau ângulo do movimento 
Executando qualquer elemento da rotina em um ângulo 
desfavorável. Ao usar pole dinâmico, o atleta deve 
demonstrar controle absoluto para evitar a parada do pole 
no elemento com ângulo desfavorável. 

 1.0   

10.1.1 Um deslize ou perda de equilíbrio 
Uma perda temporária de controle no pole ou uma clara 
perda de equilíbrio durante um elemento coreográfico. Um 
pequeno deslize ou perda de equilíbrio é considerado má 
execução. Em casos menores, o deslize não está 
afetando o fluxo do desempenho e os atletas podem 
continuar conforme planejado. 

  2.0  

1.1.1 Secar as mãos na fantasia, corpo, poste ou chão 
e/ou mexer no cabelo ou na fantasia 

  2.0  

10.1.1 Uma Queda 
Queda repentina, descontrolada e catastrófica no chão. 
Isso pode ser de qualquer posição dentro ou fora do pole. 
Se o atleta conseguir recuperar o controle antes do pouso, 
o erro é considerado um deslize. 

   5.0 

ERROS GERAIS 

ERROS GERAIS SÃO DEDUZIDOS NO FINAL DA APRESENTAÇÃO. ESSAS DEDUÇÕES SÃO FEITAS 
APENAS UMA VEZ. DEPENDENDO DO NÍVEL DE ERRO, É DADA UMA DEDUÇÃO DE 3,0 OU 5,0. 

 Alto  Muito 
Alto  

3.0 5.0 

10.1.1 Não usar os dois pólos igualmente 
Atletas simples e duplas devem ser igualmente habilidosos tanto na 
estática quanto no giro e isso deve se refletir no uso igual dos dois poles, 
não favorecendo um ou outro. As duplas devem usar os dois poles 
separadamente (um atleta no pole) e juntos (ambos os atletas no mesmo 
pole). 

3.0  

10.1.1 Usando menos de 70% do poste 
O atleta terá pontos de dedução se não usar 70% da altura de ambos os 
bastões durante sua performance. Para duplas, pelo menos um dos 
atletas deve usar a altura total do pole. 

3.0  
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A altura total é usada quando as mãos ou pés do atleta alcançam acima 
de 70% das partes do pole. 

10.1.1 Falta de uniformidade ou sincronicidade (somente duplas) 
Se a maior parte do desempenho não estiver em sincronia, as duplas 
incorrerão em uma dedução adicional. Esta dedução é dada, quando três 
deduções únicas foram dadas por sincronicidade em erros técnicos. 

 5.0 

11. JÚRI ARTISTICO   

Esta seção é para julgar a apresentação artística, interpretação e rotina de palco do atleta. 

A apresentação artística é a forma como o atleta se expressa e se apresenta aos juízes. 
Os juízes avaliarão a capacidade do atleta de transmitir emoção e expressão através do 
movimento. Eles devem ser confiantes, envolventes, divertidos e mostrar um alto nível de 
presença de palco em cada elemento de sua rotina dentro e fora do pole. O atleta deve 
criar uma rotina original e exibir um estilo único. A rotina geral deve fluir sem problemas e 
sem esforço, garantindo que os altos e baixos (tons) sejam demonstrados. 

A apresentação da coreografia é definida por todos os movimentos realizados ao redor do 
poste, área do palco ou superfície do palco, mas não em contato com o poste. Os juízes 
avaliarão a capacidade do atleta de realizar coreografias de dança e acrobacias executadas 
com imaginação, fluidez e talento. 

11.1 ESCALA DE PONTUAÇÃO ARTÍSTICA 

Os atletas receberão pontos com base no nível geral de cada seção na rotina. 

0-0,5 = Inaceitável 

1-1,5 = Ruim 

2-2,5 = Satisfatório 

3-3,5 = Bom 

4-4,5 = Muito bom 

5 = Excelente 

Pontos de bônus: 0,5 = satisfatório, 1 = bom, 1,5 = muito bom, 2 = excelente 

Escala de conteúdo geral: 1,0-1,1 = inaceitável, 1,2-1,3 = ruim, 1,4-1,5 = satisfatório, 1,6-
1,7 = bom, 1,8-1,9 = muito bom, 2,0 = excelente 

A pontuação total máxima em artístico é de 70 pontos. 
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11.2 SEÇÕES DE PONTUAÇÃO NA AVALIAÇÃO ARTÍSTICA 
Pode ser atribuído um máximo de 70 pontos na apresentação artística e coreográfica. Esta 
seção é para julgar a apresentação artística, a interpretação e a rotina do atleta. A 
apresentação artística é a forma como o atleta se expressa e se apresenta aos juízes. Os 
juízes avaliarão a capacidade do atleta de transmitir emoções e expressões através do 
movimento. Os atletas devem ser envolventes, divertidos, expressivos e mostrar um alto 
nível de presença de palco em todos os elementos de sua rotina de pole e solo. O atleta 
deve criar uma rotina original e mostrar um estilo único. A rotina geral deve fluir sem 
problemas e sem esforço, garantindo que os altos e baixos (nuances) sejam demonstrados. 
A apresentação da coreografia é definida por todos os movimentos realizados em torno do 
poste, na superfície do palco, mas não em contato com a estaca. Os jurados avaliarão a 
capacidade do atleta de realizar coreografias de dança executadas com imaginação, 
fluência e talento. 
 
11.2.1 CRIATIVIDADE E COMPLEXIDADE DA COREOGRAFIA 
Isso se refere à originalidade da apresentação geral, incluindo o tema, a escolha da música, 
o figurino e a originalidade da coreografia ao longo de toda a rotina. 
O atleta deve criar coreografias surpreendentes e emocionantes, que sejam originais e 
memoráveis. A rotina deve criar um personagem ou persona e uma história. 
Exemplos de pouca criatividade e complexidade na apresentação geral 

• Não há arte, a rotina é puramente uma sequência atlética de elementos. 
• A coreografia não conta uma história clara. 
• Os movimentos dos atletas não refletem a história ou a música. 
• A música selecionada está desgastada ou sem imaginação. 
• A coreografia é repetitiva, plana e não se desenvolve durante a performance. 
• Não há momentos especialmente impressionantes ou reviravoltas surpreendentes 

no desempenho, a rotina é previsível. 
• A coreografia requer realmente pouca habilidade técnica ou é executada de maneira 

muito pobre. 
• Diferentes seções da coreografia parecem desconectadas. 

Originalidade da apresentação geral 
Isso se refere à originalidade da apresentação geral de movimentos e combinações, 
movimento original dentro e fora do pole e a originalidade da coreografia ao longo de toda 
a rotina. O atleta deve criar combinações originais de movimentos e criar temas na 
coreografia. Os juízes não estão procurando apenas um ou dois movimentos únicos, mas 
a originalidade geral em todos os componentes da rotina. Máx. 5 
Originalidade das transições dentro e fora dos movimentos e confiança 
Isso se refere à originalidade de todas as transições, entradas e saídas de movimentos e 
combinações em toda a rotina. O atleta deve criar movimentos novos e originais para suas 
transições dentro e fora dos movimentos e dentro e fora da pole. Confiança refere-se ao 
nível de confiança do atleta em sua rotina. O atleta não deve mostrar nervos, mas sim se 
portar com confiança e ser envolvente, comandar o palco e a atenção do público, fazendo 
com que sua rotina pareça crível por toda parte. Máx. 5 
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11.2.2 CRIATIVIDADE E COMPLEXIDADE DE TRANSIÇÕES E ELEMENTOS 
Nível de criatividade, originalidade e complexidade em todos os elementos, transições e 
combinações em toda a rotina. O atleta deve criar movimentos novos e originais para suas 
transições dentro e fora dos elementos e dentro e fora do pole. 
Exemplos de pouca criatividade e complexidade em transições e elementos 

• O atleta não mostra criatividade ou originalidade, as variações são simples e 
conhecidas. 

• A rotina se repete, elementos, subidas, inversões e/ou levantamentos são ou 
semelhanças. O atleta não mostra nenhuma habilidade técnica. Os elementos 
escolhidos não requerem coordenação ou capacidades físicas. 

• O atleta claramente não possui habilidade técnica ou capacidade física suficiente 
para os elementos escolhidos. A execução é confusa e insegura. 

• O atleta realiza apenas elementos de dificuldade no pole (falta de transições). 
 

11.2.3 INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA, CORPO E EXPRESSÕES FACIAIS 
A interpretação refere-se à capacidade do atleta de interpretar a música, suas expressões 
faciais, suas emoções, coreografia e a criação de um personagem ou persona e história. O 
atleta deve criar coreografias que mostrem a luz, sombra, sentimento e emoção da música 
e seus movimentos. Eles devem se conectar com a música e mostrar expressão através de 
suas roupas, movimentos corporais e faciais. Eles precisam mostrar que podem trabalhar 
sua coreografia ao ritmo e frase da música e da melodia. Máx. 5 
Exemplos de interpretação de criatividade pobre 

• O atleta não executa no ritmo certo ou perde as batidas quando estava claramente 
tentando executá-las. 

• A música funciona apenas como pano de fundo e não faz parte da rotina. 
• Atleta esquece de executar, ao executar partes da coreografia (geralmente na pole). 
• O estresse e os desafios da coreografia são mostrados em suas expressões faciais. 
• As emoções não condizem com o tema ou a história, ou não há. 
• Atleta usa apenas o rosto ou parte do corpo para se expressar e não o corpo inteiro. 

 

Música e Musicalidade (Uso, seleção e composição) 
A rotina deve ser executada, em sua totalidade, com música. Qualquer estilo de música 
adaptado para Pole Sports pode ser usado. 
Seleção: uma boa seleção musical ajudará a estabelecer a estrutura e o ritmo, bem como 
o tema do exercício. Ele irá apoiar e destacar o desempenho. Também deve ser usado para 
inspirar a coreografia geral e contribuir para o estilo e a qualidade da coreografia, bem como 
para a expressão dos atletas. 
Uma vez que uma rotina Pole Sport é uma rotina artística, as 'estruturas' que são 
construídas antes do início de uma rotina, podem ser acompanhadas por um tom (pode ser 
a escolha do atleta), ambiente sonoro ou música distinta para definir o palco para o 
espetáculo. 
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Toda rotina deve ter uma história e a música selecionada deve representar a história que o 
atleta e o coreógrafo querem transmitir. 
A música escolhida deve dar vantagem às características e estilo de cada competidor. A 
música deve ser adequada à categoria e valorizar a rotina. Alguns temas musicais podem 
ser usados por homem, mulher e duplas. A forma como eles usam e interpretam a música 
determinará e mostrará se a seleção foi adequada e ajudou a destacar a performance. 
Composição e estrutura: A música usada pelos artistas não deve ser esquecida, mas 
original e não muito ouvida durante as competições de poles. A música pode ser dinâmica, 
variada (não monótona), rítmica, original (criativa), etc. 
Tecnicamente a música deve ser perfeita, sem cortes abruptos, dando a sensação de uma 
peça musical. Deve fluir, com início e final claros, com efeitos sonoros bem integrados (se 
incluídos), respeitando as frases musicais. 
A gravação e mixagem de música deve ser de qualidade profissional e bem integrada 
Espera-se que os intérpretes selecionem músicas com uma estrutura correta e com partes 
diferentes (músicas variadas), para evitar a monotonia da música utilizada. 
A música utilizada pode ser original ou pode ser uma versão arranjada com base. 
Uso: Musicalidade é a habilidade do(s) performer(es) de interpretar música e demonstrar 
não apenas seus elementos de dificuldade ou técnica, mas seu fluxo, forma, intensidade e 
paixão dentro da performance física. Deve haver uma forte coesão entre o desempenho 
geral (movimentos) e a escolha da música. 
A rotina deve ser executada inteiramente à música. A coreografia utiliza a ideia dada pela 
música. 
Todos os movimentos devem se encaixar perfeitamente com a música escolhida. 
No processo criativo, o coreógrafo cria os movimentos para aquela música específica e 
para um(s) competidor(es) específico(s). 
O estilo de rotina deve se harmonizar com a ideia da música. O estilo musical deve se 
adequar às características e estilo dos movimentos apresentados pelos intérpretes. O 
competidor deve ser capaz de expressar com seus movimentos e sua linguagem corporal 
a música. Max.5 
 
11.2.4 Presença de Palco e Carisma 
O atleta deve comandar o palco. Ele ou ela deve estar no controle total de seu desempenho 
e se comportar com um estilo ou maneira impressionante, que seja envolvente e 
carismático. Max.5 
Correspondência da roupa com o tema 
O traje ou collant deve corresponder ao tema da rotina, embora o tema possa ser abstrato. 
O traje deve estar de acordo com o que o atleta está representando. Máx. 2 
 
11.2.5 Elevações Declaradas (Somente Duplas) 
Duplas, além dos cinco elementos de dificuldade a declarar, também devem realizar o nível 
de seus levantamentos. Os levantamentos são movimentos de parceiros interconectados 
executados no pole ou no chão, onde ambos os parceiros estão em um papel importante. 
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Normalmente, um dos sócios atua como flyer e outro como base. Os parceiros podem 
levantar, pendurar ou equilibrar um no outro. 
Os elevadores não são predeterminados, ao invés disso as duplas terão que usar sua 
criatividade para inventar suas próprias elevações. Máx. 5 
Duplas devem realizar quatro (4) elevações no pole e uma(1) portagem. 
Tipos de portagem  
Força/Força: Quando ambos os atletas realizam um movimento de força juntos, ambos 
estão em uma posição que requer força, força dos braços, núcleo ou pernas, mantendo e 
controlando sua posição. 
Flex/Flex: Quando ambos os atletas realizam um movimento de flexibilidade juntos, ambos 
estão realizando um movimento que requer flexibilidade das pernas, costas ou ombros, 
realizando-o com movimento total e extensão. 
Força/Flexibilidade: Quando um atleta está em posição de flexibilidade e o outro está em 
posição de força, mantendo e controlando ambas as posições juntas, em contato um com 
o outro 
Intertravamento: Quando ambos os atletas executam um movimento que exige que eles 
sejam interligados, enganchando ou juntando braços, cotovelos, pernas, joelhos, costas, 
etc. Ambos os atletas estão executando a mesma posição na mesma direção, em espelho 
horizontal (esquerda e direita ) ou no espelho verticalmente (de cabeça para baixo, de 
cabeça para baixo). 
Equilíbrio: Quando ambos os atletas estão juntos em uma posição que exige que eles 
combinem equilíbrio, força e flexibilidade para manter a posição. Essa posição é impossível 
de ser feita sem um dos atletas, só é possível quando ambos estão na posição correta, pois 
precisam do peso, do contrapeso e da ajuda do outro parceiro para se manterem na 
posição. É um movimento de equilíbrio, contrapeso e forças combinadas que envolve os 
dois atletas como um só. 
Base apoiada: Quando um atleta está apoiando totalmente o outro segurando no pole. 
Ambos podem ter contato com o poste, mas apenas um está apoiando o outro, e o outro 
fica suspenso, pendurado. Não é obrigatório que o atleta apoiado esteja em uma posição 
mais baixa. 
Andar: Refere-se a todos os levantamentos realizados no chão, sem tocar no poste. 
 
Valor e avaliação: 
As portagens são avaliados em três níveis: 0,5, 0,8 e 1,0. Os elementos individuais no 
código de pontos servem como guia para avaliar este nível. 
Nível Baixo (0,5): os atletas podem seguir os exemplos dados (veja abaixo) ou podem 
realizar movimentos que tenham valor máximo de 0,6 no código de pontos (pelo menos um 
parceiro deve estar em uma posição que tenha esses pontos); 
Nível médio (0,8): os atletas podem realizar movimentos que tenham valor entre 0,7 e 0,8 
pontos no código de pontos (pelo menos um parceiro deve estar em uma posição que tenha 
esses pontos). 
Nível superior (1.0): os atletas podem realizar movimentos que tenham valor entre 0,9 e 1,0 
pontos no código de pontos (pelo menos um parceiro deve estar em uma posição que tenha 
esses pontos). 
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11.2.5.3 Lifts (portagens) 
As Duplas terão apenas que executar as portagens em suas rotinas. O Juiz Artístico avaliará durante a 
apresentação (por ordem de aparição) se o levantamento cumpre o nível. 

 

 

10.1.1.1 EXEMPLOS DE PORTAGENS  

Força/Força  0.5 

 

 0.8 Any figure that combines strength movements from the code starting at 0.7 
to 0.8  

 

 1.0 

 

Flex/Flex 0.5 Any figure that combines 
flexibility movements from 
the code starting at 0.5 to 
0.6. Example: one jade 
and one chopstick in 
contact 

 

 

 0.8  

 1.0 Any figure that combines flexibility movements 
from the code starting at 0.9 to 1.0.  
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Força/Flex  0.5 

 

 0.8 

 

 1.0 

 

Interconectado 0.5 

 

 0.8 Two A57 cocoon interlocking, 
Two A59 Superman V interlocking 

 
 

 1.0 -Two A61 Eagle together interlocking 
-Two A62 Marion half back split interlocking 
-Two A68 Superman crescent interlocking 
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Base suporte  0.5 

 

 0.8 

 

 1.0 

 

Equilíbrio 0.5 

 

 0.8 

 

 1.0 

 

Piso 0.5 
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 0.8 

 

 1.0 

 

11.2.6 Coreografia de equilíbrio 
O atleta deve criar uma rotina equilibrada de diferentes tipos de movimentos, por exemplo, 
trabalho de chão, transições, dentro e fora do pole, integrando-os em uma coreografia com 
presença de palco e conteúdo artístico, enquanto usa os poles giratórios e estáticos 
igualmente. Elementos e coreografias devem ser executados em todos os níveis: piso, 
médio e aéreo (acima de 70% do pole). Máx. 5 
Exemplos de equilíbrio pobre de coreografia 

• O atleta não usa os dois bastões e usa-os principalmente em nível único. 
• Há visivelmente diferença entre o nível de habilidade em diferentes seções da 

coreografia. Por exemplo, o trabalho no chão é muito mais avançado do que o 
trabalho em postes. 

• O atleta não controla o bastão giratório, ou o movimento giratório é impotente. 
• Não realizar nenhuma interação física (Duplas). 

11.2.7 Elementos de equilíbrio (somente simples) 
Equilíbrio refere-se à capacidade do atleta de criar uma rotina bem equilibrada que tenha 
um número igual de vários elementos. O atleta deve criar uma rotina equilibrada de 
diferentes tipos de elementos como flexibilidade, força, giros e movimentos dinâmicos. O 
atleta deve parecer igualmente habilidoso nessas capacidades. Max.5 
Exemplos de mau equilíbrio de elementos 

• O atleta não realiza movimentos de um único grupo de elementos ou é claramente 
menos capaz em um. 

11.2.8 Dinâmica e fluidez 
 Fluidez refere-se à capacidade do atleta de criar uma rotina perfeita e sem esforço. O atleta 
deve mostrar uma fluidez fora do pole, entre poles, do chão ao pole, e do chão ao pé ou do 
pé ao chão. As sequências, movimentos, transições, coreografias e/ou movimentos 
acrobáticos devem fluir de forma contínua, suave, natural, impecável e graciosa. O 
movimento dentro e fora dos movimentos deve continuar para o próximo movimento sem 
falhas. A rotina não deve parecer desarticulada de qualquer maneira. Um atleta deve ser 
rebaixado se realizar movimentos e aguardar aplausos. Máx. 5 
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11.2.9 Intensidade 
A intensidade refere-se ao nível de intensidade coronária da rotina, ao nível de uso corporal 
(segmentos corporais), ao nível de intensidade das transições e ao dinamismo coreográfico 
do atleta. Máx. 5 
 
11.2.10 Uso do espaço 
Para rotina de poles: Uso do palco refere-se ao uso de todo o palco pelo atleta. O atleta 
deve usar todo o palco, costas, frente e centro e os bastões inteiros (no mínimo 70%). Deve 
haver um uso equilibrado dos 3 níveis de uso do espaço: piso, nível médio e aéreo (piso, 
vertical e aéreo acima de 70% do poste). Máx. 5 
 

10.2.11 Dificuldade de Trabalho de Chão - Conteúdo Coreográfico 
A dificuldade do trabalho de chão refere-se a uma combinação coreográfica de passos de 
dança e movimentos realizados no chão sem nenhum contato com o pole. A dificuldade 
do trabalho de piso é julgada em sua totalidade, em uma sequência contínua sem 
interrupções. O atleta deve criar movimentos de dança adequados ao ritmo da música e 
que reflitam o caráter da rotina. 
Conteúdo Coreográfico: No Conteúdo Coreográfico, avaliamos o nível de Movimento 
Coreográfico ao longo da rotina. A qualidade (técnica perfeita) do Movimento Coreográfico 
é especialmente importante para ser reconhecível como uma sequência de dança complexa 
ou simplesmente uma boa coreografia.A coreografia, deve incluir variações de passos com 
movimentos de braço, utilizando movimentos para produzir combinações complexas com 
alto nível de coordenação corporal e deve ser reconhecível como movimento contínuo 
“grande”. Máx. 5 
Uso de bônus de segmentos corporais: 
A coreografia é a base do Pole Esporte e principal característica. Portanto, a complexidade 
e variedade da coreografia, são os critérios mais importantes no âmbito do Conteúdo 
Coreográfico. O atleta deve mostrar bom aproveitamento dos segmentos corporais durante 
a coreografia, utilizando tanto a parte superior (tronco e braços) quanto a inferior (pelve e 
pernas). Cada uso da sequência de segmentos do corpo será escrito com o símbolo A. 
Max. 2 

 
ATALHO PARA CONTEÚDO COREOGRÁFICO (Segmentos Corporais) 
Todo uso da sequência de segmentos do corpo será escrito com o símbolo A 

 
 

  A+ Se a sequência de segmentos do corpo atender aos critérios mencionados acima 

A Se os segmentos do corpo não forem + ou – 

 A- Se a sequência de segmentos do corpo NÃO atender aos critérios mencionados 
acima 
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ESCALA PARA USO DE SEGMENTOS CORPORAIS 

Excelente 

2.0 pt A
+
 A

+
 A

+
 A

+
 (4 A+) 

Muito Bom 

1.5 pt A
+
 A

+
 A

 + 
A (3 A+) 

Bom  

1.0 pt A
+
 A

 + 
A

 
 A

 
 (2 A+) 

Satisfatório 

0.5 pt A
 + 

A A
 
A

 
 (1 A+) 

Pobre 

0.0 pt 
A

 
 A

 
 A

 
 A (0 A+) 

 

Estilo de bônus de movimentos de dança: 
Se o atleta mostrar claramente um bom estilo de dança, o atleta pode ser recompensado 
com esse bônus adicional. Cada 8 contagem de sequência de música será escrita com o 
símbolo D. Max 2 
Abreviação de Estilo de bônus de movimentos de dança 
Cada 8-contagem de seqüência de música será escrita com o símbolo D 

D+ Se a sequência de movimentos for executada em um ESTILO DE DANÇA CORRETO 
e atender aos critérios mencionados 

D Se a sequência de movimentos for realizada sem DANCE STYLE e/ou NÃO atender 
aos critérios mencionados 

Till 2.0 Estilo de mixagem da sequência de dança 

 
ESCALA PARA ESTILO DE DANÇA 

Excelente 
2.0 pt 

D+ D + D + D + (4 D+) 

Muito Bom 
1.5 pt 

D+ D + D +D  (3 D+) 

Bom 
1.0 pt 

D+ D + D  D  (2 D+) 
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Satisfatório 
0.5 pt 

D + D D  D  (1 D+) 

Pobre  
0.0 pt 

D  D  D  D (0 D+) 

 

Misturando diferentes estilos de bônus de dança: 
Se o atleta mostrar claramente uma mistura de estilos de dança (claramente distinguíveis), 
talvez até usando dois (ou mais) tipos diferentes de música, o atleta pode ser 
recompensado com esse bônus adicional. Máx. 2 
Conteúdo geral: 
O conteúdo geral das rotinas é: Transições/ligação, Elementos Balanceados (Individual), 
Elevações (Duplas), Interações Físicas (Duplas). Levará em consideração os movimentos, 
como uma unidade (realizada no mesmo período), G por movimento ou bloco um mínimo 
de 4 movimentos (ou conjunto de movimentos) do Conteúdo Geral.Max 2 
ATALHO PARA CONTEÚDO GERAL 
Levará em consideração os movimentos, como uma unidade (realizados no mesmo 
período), G por movimento ou por bloco. 

 
 
 
ESCALA PARA CONTEÚDO GERAL 
 

Excelente 

2.0 pt G
+
 G

 +
 G

 +
 G

 +
 (4 G+) 

Muito bom  

1.8 -1.9 pt G
+
 G

 +
 G

 +
G

 
 (3 G+) 

Bom  

1.6 – 1.7 pt G
+
 G

 + 
G

 
 G

 
 (2 G+) 

Satisfatórior 

1.4 - 1.5 pt G
 + 

G G
 
 G

 
 (1 G+) 

Pobre 

1.2 - 1.3 pt G
 + 

G G
 
G

 
(1 G+) showing repetitions 

G+ Movimentos complexos para conteúdo geral 

G Sem movimentos complexos (mas regulares) para conteúdo geral 
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Inaceitável  

1.0 – 1.1 pt 
G

 
 G

 
 G

 
 G (0 G+) 

 

11.2.13 DIFICULDADE DO ELEMENTO ACROBÁTICO 
A dificuldade do movimento acrobático refere-se a um único movimento acrobático 
realizado no chão sem nenhum contato com o pole. Os elementos acrobáticos no chão 
estão listados no COP. O movimento acrobático não é obrigatório. Não são considerados 
elementos acrobáticos ao solo, todos aqueles elementos acrobáticos que terminam ou 
partem na vara ou que são executados com apoio à vara. Máx. 5 
Nota: Apenas um elemento acrobático é permitido durante a rotina! Elementos acrobáticos 
adicionais receberão 3,0 pontos de dedução (cada vez) do Juiz Principal. 
Definição de movimento acrobático no chão: 
Ele define "Movimentos Acrobáticos", todos aqueles elementos no chão (sem tocar no 
Pole), com: 
1 - Uma fase aérea em que todo o corpo é completamente desprendido do chão com uma 
rotação completa (360°), do corpo para frente, para trás ou para o lado. 
2- Fase de chão, na qual todo o corpo faz uma rotação completa (360°) com passagem da 
pelve acima da cabeça, para frente, para trás ou para o lado (incluem-se todos os elementos 
típicos da ginástica rítmica que incluem uma rotação completa também nos cotovelos ou 
no peito, como por exemplo, o “peixe”). Rolamentos simples para frente/trás na nuca, com 
ou sem o auxílio das mãos, não são considerados elementos acrobáticos. 
3 - Todos aqueles movimentos estáticos no chão sem fase aérea (por exemplo, parada de 
mão, etc.) 
Nota: Em elementos estáticos no chão, como parada de mão e parada de antebraço, 0,5 
pontos adicionais podem ser dados para variações que exigem flexibilidade e equilíbrio 
excepcionais (por exemplo, parada de mão mexicana). 
Nota: Todos os elementos, se executados incorretamente do ponto de vista da execução 
(pernas dobradas, linhas incorretas, sustentação desequilibrada.) devem ser rebaixados 
em 0,5 pontos. Exemplo: se um atleta realiza um walkover para trás com as pernas 
dobradas 3.0 deve ser rebaixado para 2.5. 
Nota: Se um atleta cair durante a fase aérea ou falhar na aterrissagem, o elemento 
acrobático receberá no máximo 2,5 pontos. 
 
11.12.13.1 PONTUAÇÃO PARA MOVIMENTOS ACROBÁTICOS 
Todas as imagens e descrições dos elementos são baseadas nas definições da Federacão 
Internacional de Ginástica e são usadas aqui com permissão da FIG. Fotos, vídeos e 
descrições dos elementos e variações podem ser encontrados em www.fig-aerobic.com. 
Todos os elementos acrobáticos que não estejam nesta lista, serão considerados 
coreógrafos. 
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Dynamic acrobatic elements 

 

Handstand 1.0 (if it is passing). 

1.5 (if exit to forward 
roll). 

2.0 (if minimum 2s 
hold); 

3.0 (press or push up) 

 Forearm stand 
The body is supported by both arms with 
only the hands in contact with the floor.  

0.5 (if it is passing); 

1.0 (if minimum 2s 
hold); 

2.0 (if press up) 

 

Cartwheel 1.0  

0.5 (elbow);  

1.5 (on one arm); 

 

Round off 3.0  

3.5 (if it is split 
landing); 

 

Walkover (forward) 2.5; 

 

Walkover (backward) 3.0 

3.5 (if it is split landing 
or Wenson landing); 

 

Headspring 4.0 

4.5 (if it is split landing) 

 

Handspring (forward) 4.0 

4.5 (if it is split landing) 

 

Flic Flac 4.5 

5.0 (if it is split landing) 

 

Salto 360° (forward, backward, or 
sideways) 
Saltos with more than 360° or with twists 
are not allowed. 

5.0 
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Flair 
From a straddle support on both hands, legs 
circle straddle around the body. Legs must 
not touch the floor during the circle.  

3.5 

4.0 (if performed 
sequentially) 

Static acrobatic elements 

 

L-support 
Both hands are placed at the side of the 
body close to the hips. Legs closed. The 
body is supported by both arms with only the 
hands in contact with the floor.  

2.0 

 

Straddle Support 
The body is supported by both arms with 
only the hands in contact with the floor. Both 
hands are placed in front of the body.  

3.0 

 

Straddle V-Support 
The body is supported by both arms with 
only the hands in contact with the floor. Both 
hands are placed behind the body.  

3,0 

 

Full Support Lever 
A support where the body is supported over 
the elbows and Triceps with only the hands 
in contact with the floor. Legs may be closed, 
straddle or any other position. 

3.0 

3.5 (on one hand)  

 

Planche 
A support in which the body is supported on 
both hands with straight arms. Legs may be 
closed, straddle or in other position. 

3.5 
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Wenson 
One leg is supported on the upper part of the 
Triceps of the same side.  The rear leg is 
lifted off the floor. 

3.5 

 
11.2.13.2 ELEMENTOS ACROBÁTICOS PROIBIDOS 
 
Os seguintes elementos acrobáticos e combinações não são permitidos em competições 
de POSA: 
• Salto mais de 360° com ou sem torção 
• Salto 360° com torção 
• Combinação de dois ou mais elementos acrobáticos dinâmicos (por exemplo, flick flack 
para back walkover), um único elemento acrobático estático pode ser combinado com um 
elemento acrobático dinâmico (como parada de mão) como posição inicial ou final 
Todos os movimentos e combinações proibidos receberão uma dedução de 5,0 pontos do 
Juiz Principal. 

12. PENALIDADES DO JUIZ PRINCIPAL 

Quando o Júri Superior não estiver presente, o Juiz Principal também é responsável pelos 
seguintes atos: 
- Circunstâncias extraordinárias 
RESUMO DAS DEDUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E DESQUALIFICAÇÕES FEITAS PELO 
JUIZ: 
a) Falha de apresentação: -1 uma vez 
b) Trajes incorretos (joias, ornamentos, glitter/pintura corporal, identidade nacional etc.): -3 
uma vez 
c) Comportamento inadequado no palco: -3 de cada vez 
d) Falta de comparecimento na área de competição em 20 segundos: -1 uma vez 
e) Movimentos proibidos: -5 de cada vez 
f) 2º ou mais elementos acrobáticos: -3 de cada vez 
g) Interrupção do desempenho por 2-10 segundos: -2 de cada vez 
h) Parada de execução por mais de 10 segundos: -3 uma vez 
i) Duração errada da música: 
música é mais/menos de 3 segundos: -1 uma vez 
música é mais/menos de 5 segundos: -3 uma vez 
música é mais/menos de 10 segundos: -5 uma vez 
j) Folhas de dificuldade preenchidas incorretamente: -3 uma vez 
k) Sem início ou fim lógico da performance: -1 uma vez 
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l) Causar distração ao proferir vocais: -1 uma vez 
m) Falas verbais do treinador: -5 de cada vez 
n) Contato ou instruções verbais entre observador e atleta: -5 cada vez 
o) Temas que contrariem a Carta Olímpica e o Código de Ética: -10 uma vez 
p) Presença em área proibida: aviso 
q) Comportamento/maneiras impróprias: advertência/desqualificação 
r) Fato de treino nacional ou emblema não usado aviso 
s) Traje de competição não usado na cerimônia de entrega de medalhas: aviso 
t) Faltando todos os elementos de dificuldade: desqualificação 
u) Desistência: desqualificação 
v) Walk-over: desqualificação 
w) Violação grave dos Estatutos, Regras e Regulamentos da POSA ou Código de 
Pontuação: desqualificação 
x) Conduta antidesportiva contra atletas: desclassificação 
y) Comportamento desrespeitoso para com o Juiz Principal e o Júri: desqualificação 
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13. DEFINIÇÕES 

Ângulo correto nas divisões 

O ângulo/grau de uma divisão é medido pelas 
linhas formadas pela parte interna das coxas em 
alinhamento com os quadris até os joelhos. 

Tolerância de 20° (graus) 

O movimento obrigatório ainda será válido se o 
ângulo/grau executado do corpo variar 

não mais do que o máximo de 20° para o 
ângulo/grau necessário. Se permitido, isso será 
indicado nos requisitos mínimos. Por exemplo, 
um movimento de força com a exigência de um 
ângulo de corpo de 90° em relação ao pole e 
paralelo ao chão é executado em um ângulo de 
70°, corpo não totalmente paralelo ao chão ainda 
será válido e ganhará pontos. No entanto, os 
pontos serão deduzidos pela dedução por má 
execução. 

*Observação: Masters 50+ têm tolerância de 20° 
em todos os ângulos e divisões para os Grupos A 
e B (flexibilidade e movimento de força). 

Mantendo uma posição por dois segundos 

Um movimento obrigatório será contado a partir 
do momento em que o atleta estiver na posição 
exigida. A posição deve ser fixada por dois 
segundos (para elementos de equilíbrio – 3 
segundos). A transição para dentro e para fora do 
movimento obrigatório não será contada para a 
manutenção de uma posição. Por favor, note que 
isso se destina a um julgamento justo, permitindo 
que os atletas mostrem a forma correta, execução 
do corpo e força em movimentos obrigatórios, 
mas não para impedir o fluxo de movimento. 

Girar  

A posição do giro no mastro estático deve ser 
mantida para uma rotação completa de 360°. Os 

giros no pole giratório devem ser de 720°. A 
transição para dentro e para fora do giro de 
dificuldade não contará para a rotação mínima 
exigida. 

Ângulo correto de um elemento 

Movimentos não focalizados em ângulos visuais 
para os juízes completos, serão descontados 
pontos. 

Transições 

Uma transição é um movimento de ligação entre 
giros, trabalho no chão, invertidos e elevadores. 

Trabalho de chão 

O trabalho de solo é definido como parte de uma 
performance em que o atleta não tem contato 
com o pole. Trabalho de chão é todo movimento 
realizado no chão de forma deitada, rastejando, 
ajoelhada ou acrobática. 

Uso do espaço 

Trabalho de palco é todo movimento realizado ao 
redor do palco na posição vertical sem tocar no 
poste. 

Sincronização (Duplas) 

Uma sincronização refere-se à sincronização do 
desempenho geral. Isso inclui dentro e fora do 
pole\tecido/lira, ao redor do pole e da área do 
palco, bem como o quão bem os parceiros 
trabalham juntos durante toda uma performance. 
A sincronização também se refere ao nível de 
execução dos truques ou parceria do parceiro. 

Isso pode ser os dois atletas em um poste ou em 
dois postes espelhados realizando uma 
imagemda do truque ou animador 

Portagens (Duplas) 

Os levantamentos entre as duplas 
interconectadas executados no pole ou no chão, 
onde os dois estão em um papel importante.



POSA ─ Pole Esporte e Código de Pontos   51  VERSÃO 2022 

POLE SPORT & ARTS WORLD FEDERATION 
 

 
 

CODE OF POINTS 
 

Elements Table  
Pole Sport 
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14. Elements table 
Note: Pictures at the elements table are only instructional and should not be interpret as the only 
correct execution. The drawings are only indicative, they are examples, the important thing is to read 
the minimum requirements carefully. 

If you have any questions, please contact the international federation at contact@posaworld.org  

Abbreviations and definitions 

Lift types 

DL / Deadlift Invert without momentum 

HS / Handspring Invert with momentum 

Leg and body positions 

Ext. / Extended Legs extended straight in knees 

Pike Legs together, body bend in half from hips 

Straddle Legs spread wide to each side in V-shape 

Tuck Legs bend to the chest 

Pencil Legs together, no bend on the hips 

Flag Also called side plank. Body in horizontal 
level, side towards floor. 

Plank Also called lever. Body on horizontal level, 
back towards floor or ceiling. 

Grips and hand positions 

SM / Shoulder Mount 

One shoulder on contact with the pole, back 
against the pole. Hands in cup, basic or 
elbow grip. 
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SG / Split Grip 
 

Lower hand on pole fingers pointing down. 
Upper hand in position of Choice, for 
example basic grip or twisted grip 

 

BG / Basic Grip 

Also called true grip or split grip. Upper or 
lower hand thumb up pole inside fist.  

 

 

TG / Twisted Grip 

Upper hand twisted, thumb up, pole inside 
twist. 

 

CG / Cup Grip 

Upper hand thumb down, all fingers at the 
same side of the pole.  

 

 

EG / Elbow Grip 

Upper arm elbow on pole. 
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REG / Reverse Elbow Grip 
 

Upper arm elbow on pole behind back. Lower 
hand usually in split grip. 

 
 

FLG / Flag Grip 
 

Pole in inside arms armpit. Outside hand 
usually in split grip. 

 
 

FG / Forearm Grip 

Lower hand forearm’s inside against pole.  

 

 

RFG / Reverse Forearm Grip 

Lower hand forearm’s outside against pole 
twisted.  

 
 

 

IFG / Inverted Forearm Grip 

Upper hand elbow and forearm against the 
pole. 

 

 

  



14.1 Group A - Flexibility Elements 

Note: All flexibility elements must be held in fixed position for 2 seconds. 

Note: In masters +50 category a tolerance of 20° is given for the requirement to open the legs to 180° 
if there is no 160° variation for the move. Moves, that do have different levels of execution are without 
tolerance.  

Value Element Code Requirements 

0.1 

 

A001 Inside Leg Hang 160 

– Opening of the legs 160° 

Levels of execution: 
A013 Inside Leg Hang 160 
A003 Inside Leg Hang 180  

0.1 

 

A112 Ballerina (Floor Based) 

– Opening of the legs 160° 
– Lower foot in contact with the floor 

Levels of execution: 
A002 Ballerina 160 
A002 Ballerina 180 

  

0.1 

 

A046 Pole Straddle 160 (Floor Based) 

– Opening of the legs 160° 
– Upper body parallel to the floor 

Levels of execution: 
A046 Pole Straddle 160 (Floor Based) 
A047 Pole Straddle 180 (Floor Based) 

 

0.2 

 

A002 Ballerina 160 

– Opening of the legs 160° 
– No contact to the floor 

Levels of execution: 
A002 Ballerina 160 
A002 Ballerina 180 
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0.2 

 

A048 Pole Straddle 160 

– Opening of the legs 160° 
– Upper body parallel to the floor 
– No contact to the floor 

Levels of execution: 
A048 Pole Straddle 160 
A049 Pole Straddle 180 

 

0.2 

 

A113 Split on Pole (Floor Based) 

– Opening of the legs 180° 
– Lower leg on contact with the floor 

0.3 

 

A003 Inside Leg Hang 180 

– Opening of the legs 180° 

Levels of execution: 
A003 Inside Leg Hang 160 
A013 Inside Leg Hang 180 

 

0.3 

 

A132 Ballerina 180 

– Opening of the legs 180° 
– No contact to the floor 

Levels of execution: 
A002 Ballerina 160 
A002 Ballerina 180 

0.3 

 

A004 Jade 160 

– Opening of the legs 160° 

Levels of execution: 
A004 Jade 160 
A014 Jade 180 
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0.3 

 

A047 Pole Straddle 180 (Floor Based) 

– Upper body parallel to the floor 

Levels of execution: 
A046 Pole Straddle 160 (Floor Based) 
A047 Pole Straddle 180 (Floor Based) 

 

0.3 

 

A114 Chopstick 160 (Supported) 

– Opening of the legs 160° 
– Upper hand on pole 

Levels of execution: 
A114 Chopstick 160 (Supported) 
A117 Chopstick 180 (Supported) 

0.3 

 

A115 Crossbow on Knees 

– Opening of the legs 160° 
– Upper body parallel to the floor  
– Knees on pole 
– Legs fully extended 

0.3 

 

A124 Broken Doll 160 

– Opening of the legs 160° 
– No hands-on pole 
– Underarm in contact with the pole 

Levels of execution: 
A124 Broken Doll 160 
A125 Broken Doll 180 

0.3 

 

A116 Bridged Layback 

– Legs parallel or below to the floor 
– Both hands on the pole in thumbs 

up position 
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0.4 

 

A101 Syniachenko Straddle 

– Opening of the legs 160° 
– Legs fully extended 
– One hand and lower foot in contact 

with the pole 

0.4 

 

A005 Split on Pole 

– Opening of the legs 180° 
– No contact to the floor 

0.4 

 

A006 Allegra Passé 160 

– Opening of the legs 160° 

Levels of execution: 
A006 Allegra Passé 160 
A011 Allegra Passé 180 

0.4 

 

A007 Capezio Passé 160 

– Opening of the legs 160° 
– Lower leg fully extended 

Levels of execution: 
A007 Capezio Passé 160 
A017 Capezio Passé 180 

0.4 

 

A008 Inverted Split on Pole 

– Opening of the legs 180° 

 



POSA ─ Pole Esporte e Código de Pontos   59  VERSÃO 2022 

0.4 

 

A009 Marion Amber 160 

– Opening of the legs 160° 
– Legs on front split 
– Hand grip of choice 

Levels of execution: 
A009 Marion Amber 160 
A015 Marion Amber 180 

0.4 

 

A117 Chopstick 180 (Supported) 

– Opening of the legs 180° 
– Upper hand on pole 

Levels of execution: 
A114 Chopstick 160 (Supported) 
A117 Chopstick 180 (Supported) 

0.4 

 

A010 Underarm Pike 

– Legs parallel to the pole 
– Hand or underarm on pole 

0.4 

 

A050 Crossbow 

– Opening of the legs 160° 
– Upper body parallel to the floor  
– Ankles and elbows on pole 
– No sole of the foot or hands-on 

pole 

0.4 

 

A055 Inside Leg Hang Back Split 160 

– Opening of the legs 160° 
– Both hands hold on to the leg 
– Arms fully extended 

Levels of execution: 
A055 Inside Leg Hang Back Split 160 
A058 Inside Leg Hang Back Split 180 
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0.4 

 

A126 Outside Knee Hang Backbend 

– Both hands in contact with legs 

0.4 

 

A083 Handstand Split 160 

– Opening of the legs 160° 
– Arms and legs fully extended 

Levels of execution: 
A083 Handstand Split 160 
A084 Handstand Split 180 

0.4 

 

A131 Back Support Split 

– Opening of the legs 180° 
– Only one hand in contact with the 

pole 

0.4 

 

A088 Standing Split 160 

– Opening of the legs 160° 
– No hands-on pole 

Levels of execution: 
A088 Standing Split 160 
A089 Standing Split 180 

0.4 

 

A125 Broken Doll 180 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 
– Underarm in contact with the pole 

Levels of execution: 
A124 Broken Doll 160 
A125 Broken Doll 180 
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0.4 

 

A122 Kite Straddle 160 

– 160 ° opening of the legs 
– No hands on the pole, lower armpit 

in contact with the pole 
– Legs fully extended 

Levels of execution: 
A122 Kite Straddle 160 
A123 Kite Straddle 180 

0.5 

 

A011 Allegra Passé 180 

– Opening of the legs 180° 

Levels of execution: 
A006 Allegra Passé 160 
A011 Allegra Passé 180 

0.5 

 

A012 Chopstick 160 

– Opening of the legs 160° 
– No hands-on pole 

Levels of execution: 
A012 Chopstick 160 
A022 Chopstick 180 

0.5 

 

A013 Front Split Layback 

– Opening of the legs 180° 
– Upper body parallel to the floor 

0.5 

 

A014 Jade 180 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 
– Lower arm fully extended  

Levels of execution: 
A004 Jade 160 
A014 Jade 180 
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0.5 

 

A032 Russian Split 45 

– Opening of the legs 180° 
– Body maximum 45° angle to the 

floor 
– Legs fully extended 

*This element can also be executed floor 
based 

Levels of execution: 
A032 Half Russian Split 45 
A034 Russian Split 
A035 Russian Split (Horizontal 
 

0.5 

 

A049 Pole Straddle 180 

– Opening of the legs 180° 
– Upper body parallel to the floor 

Levels of execution: 
A048 Pole Straddle 160 
A049 Pole Straddle 180 

0.5 

 

A054 Cocoon 160 

– Opening of the legs 160° 
– No shoulder or underarm on pole 
– Inside or outside leg on the pole 

Levels of execution: 
A054 Cocoon 160 
A057 Cocoon 180 

 

0.5 

 

A118 Dragon Tail Straddle 160 

– Legs parallel to the floor 
– Opening of the legs 160° 

Levels of execution: 
A118 Dragon Tail Straddle 160 
A120 Dragon Tail Straddle 180 
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0.5 

 

A148 Side Split Valsecchi 
 
-Opening of the legs 160° 

-Outside hand only in contact to the pole 

-Legs fully extended 

0.5 

 

A056 Superman Crescent 

– Legs parallel or above to the floor 

0.5 

 

A084 Handstand Split 180 

– Opening of the legs 180° 
– Arms and legs fully extended 

Levels of execution: 
A083 Handstand Split 160 
A084 Handstand Split 180 

0.5 

 

A119 Floor K one-foot floor based 

– Opening of the legs 180° 
– Only one hand in contact with the 

pole 
– One foot on the floor 

0.5 

 

A087 Floating Ballerina 

– Opening of the legs 180° 
– Arm fully extended 
– No hands-on pole 
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0.5 

 

A089 Standing Split 180 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 

Levels of execution: 
A088 Standing Split 160 
A089 Standing Split 180 

0.5 

 

A127 Iguana Backbend 

– Feet are in contact with the head 
with 20° tolerance 

Levels of execution: 
A127 Iguana Backbend 
A130 Iguana Backbend (Closed) 

0.5 

 

A123 Kite Straddle 180 

– 180 ° opening of the legs 
– No hands on the pole 
– Lower armpit in contact with the 

pole 
– Legs fully extended 

Levels of execution: 
A122 Kite Straddle 160 
A123 Kite Straddle 180 

0.6  A146 Forearm Split 160 (Fratini) 
 

-160° opening of the legs 

-Legs fully extended 

-No hands in contact to the pole 

0.6 

 

A103 One Elbow Handstand Split (Floor 
Based) 
(Gordiyenko) 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended 
– Only one hand in contact with the 

pole 

 



POSA ─ Pole Esporte e Código de Pontos   65  VERSÃO 2022 

0.6 

 

A104 Forearm Cocoon 

– Opening of the legs 180° 
– Lower leg fully extended 
– Only one hand and forearm in 

contact with the pole 
– Outside leg in contact with the pole 

0.6 

 

A015 Marion Amber 180 

– Opening of the legs 180° 
– Legs on front split 
– Grip of choice 

Levels of execution: 
A009 Marion Amber 160 
A015 Marion Amber 180 

0.6 

 

A133 Outside Knee Hang Backbend Extended 

– Both hands in contact with legs 
– Lower leg fully extended 

0.6 

 

A017 Capezio Passé 180 

– Opening of the legs 180° 
– Lower leg fully extended 

Levels of execution: 
A007 Capezio Passé 160 
A017 Capezio Passé 180 

0.6 

 

A018 Chopstick Passé 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 
– Back leg passé, opposite hand 

holding the leg 
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0.6 

 

A120 Dragon Tail Straddle 180 

– Opening of the legs 180° 
– Legs parallel to the floor 

Levels of execution: 
A118 Dragon Tail Straddle 160 
A120 Dragon Tail Straddle 180 

0.6 

 

A023 Handstand Vertical Split (Floor Based) 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended 

 

0.6  

 

A051 Keem Underarm Split 

– Opening of the legs 160° 
– Underarm on pole, no hands-on 

pole 
– Upper body parallel to the floor 
– No sole of the foot on pole 

0.6 

 

A058 Inside Leg Hang Back Split 180 

– Opening of the legs 180° 
– Both hands hold on to the leg 

Levels of execution: 
A055 Inside Leg Hang Back Split 160 
A058 Inside Leg Hang Back Split 180 

0.6 

 

A072 Shoulder Dismount Split 

– Opening of the legs 180° 
– Legs on front split 
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0.6 

 

A081 Reverse Elbow Split 

– Opening of the legs 180° 
– Legs parallel to the floor 

0.6 

 

A082 Balance Horizontal Split (Floor Based) 

– Opening of the legs 160° 
– One hand on floor 

 

 

 

 

0.6 

 

A128 Dragon Tail Backbend  

– Feet are in contact with the head 
with 20° tolerance 

Levels of execution: 
A128 Dragon Tail Backbend  
A060 Dragon Tail Backbend (Closed) 

0.6 

 

A149 Songini Split 160 
 
-Opening of the legs 160° 

-Outside hand only in contact to the pole 

0.7 

 

A022 Chopstick 180 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 

Levels of execution: 
A012 Chopstick 160 
A022 Chopstick 180 
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0.7 

 

A024 Jade Passé 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 

0.7 

 

A025 Alesia Split 

Inverted Split 

– Opening of the legs 180° 
– One hand on pole 

0.7 

 

A027 Pegasus (Upward) 

– Opening of the legs 180° 
– Body facing upwards 

0.7 

 

A030 Machine Gun 

– Opening of the legs 180° 
– Body and legs parallel to the floor 

0.7 

 

A129 Broken Doll Extended 

– Opening of the legs 180° 
– Underarm in contact with the pole 
– Lower hand in contact with the 

lower leg 
– Lower leg fully extended 
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0.7 

 

A057 Cocoon 180 

– Opening of the legs 180° 
– Lower Leg fully extended 

Levels of execution: 
A054 Cocoon 160 
A057 Cocoon 180 

0.7 

 

A059 Superman V 

– Upper leg fully extended and 
higher than the parallel line 

– External (upper) knee at shoulder 
height (same line) 

– No hands-on pole 

0.7 

 

A070 Elbow Hold Frontal Split 

– Opening of the legs 180° 
– Upper elbow in contact to the pole 
– Legs fully extended 

0.7 

 

A074 Eclipse Split 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended 

0.7 

 

A076 Inverted Leg Trough Split 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended 
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0.7 

 

A079 Flying K Elbow Lock 

– Opening of the legs 180° 
– Both hands on pole 
– Chest facing on the side 

0.7 

 

A080 Horizontal Split Leg Trough 

– Opening of the legs 180° 
 

0.7 

 

A091 Inverted Back Ayesha Split 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 

 

0.7 

 

A130 Iguana Backbend (Closed) 

– Feet are in contact with the head, 
no tolerance 

Levels of execution: 
A127 Iguana Backbend 
A130 Iguana Backbend (Closed) 

0.7 

 

A097 Elbow Chest Split 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 
– Chest in contact with the pole 
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0.7 

 

A102 Elbow Chest Butterfly 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 
– Chest in contact with the pole 

0.7 

 

A107 Shevtsova split 

Inverted Underarm Split 

– Opening of the legs 180° 
– Only one hand in contact with the 

pole 
– Upper foot behind the pole 

0.7 

 

A092 Dragon Tail Front Split 160 

– Opening of the legs 160° 
– Legs parallel to the floor  
– Back leg extended or passé 

Levels of execution: 
A092 Dragon Tail Front Split 160 
A069 Dragon Tail Front Split 180 

0.7 

 

A134 Hug Jade 1 (Aita Split) 
 
-Opening of the legs 180° 

-No hands-on pole 

0.7 

 

A099 Reverse Elbow Straddle (Syniachenko) 
 
–Opening of the legs 180° 

–Both legs fully extended  
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0.7 

 

A144 Coralie Cocoon 1 
 
-Upper leg on pole fully extended 

-No hands in contact with the pole 

-Lower foot above the head 

0.8 

 

A016 Allegra 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended 

0.8 

 

A019 Inverted Front Split 

– Opening of the legs 180° 
– Upper body parallel to the floor 

0.8 

 

A135 Hug Jade 2 (Aita Split) 
 

-Opening of the legs 180° 

-Legs parallel to the floor 

-No hands-on pole 

0.8 

 

A147 Forearm Split 180 (Fratini) 
 
-180° opening of the legs 

-Legs fully extended 

-No hands in contact to the pole 
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0.8 

 

A020 Inverted Bird of Paradise 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 

0.8 

 

A021 Capezio Split 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended 

0.8 

 

A026 Over Split on pole 

– Opening of the legs more than 
180° 

– Lower leg fully extended 
– Upper body arch position under 

the parallel line 

 

0.8 

 

A028 Bird of paradise 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on pole 

0.8 

 

A029 Floor K (Floor Based) 

– Opening of the legs 180° 
– One hand on floor 
– Legs on front split 
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0.8 

 

A031 Pegasus (Downward) 

– Opening of the legs 180° 
– Body facing downward 

0.8 

 

A033 Russian Split Elbow Lock 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended 
– One elbow and foot on the pole 
– Body maximum 45° to the floor 

* This element can also be executed 
floor based 

0.8 

 

A036 Sneaky Split 

– Opening of the legs 180° 
– Upper body parallel to the floor 

 

0.8 

 

A037 Marchetti Underarm Split 

– Opening of the legs 180° 
– Legs parallel to the floor 
– Chest facing the pole 

0.8 

 

A038 Vertical Jade 

– Opening of the legs 180° 
– Upper leg grabbed by the opposite 

elbow 
– Lower foot behind the pole 
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0.8 

 

A040 Back Split 

– Opening of the legs 180° 
– Upper body parallel to the floor 

 

0.8 

 

A061 Eagle 

– Opening of the legs 180° 
– Leg and arms fully extended, 

above the head 

 
 

0.8 

 

A069 Dragon Tail Front Split 180 

– Opening of the legs 180° 
– Legs parallel to the floor and fully 

extended 

Levels of execution: 
A092 Dragon Tail Front Split 160 
A069 Dragon Tail Front Split 180 

0.8 

 

A060 Dragon Tail Backbend (Closed) 

– Feet are in contact with the head, 
no tolerance 

Levels of execution: 
A128 Dragon Tail Backbend  
A060 Dragon Tail Backbend (Closed) 

0.8 

 

A073 Dragonfly 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended 
– No hands-on pole 
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0.8 

 

A086 Inverted One Hand Split 

– Opening of the legs 180° 
– Only one hand in contact with the 

pole 

0.8 

 

A150 Songini Split 180 
 
-Opening of the legs 180° 

-Outside hand only in contact to the pole 

0.8 

 

A096 Inverted No Hands Split 
–Opening of the legs 180° 

–Legs fully extended 

–Upper foot, back and underarm in contact 
with pole 
–No hands in contact with the pole 

0.8 

 

A100 Machine Gun No Hands 

– Opening of the legs 180° 
– No hands-on contact with the pole 

0.8 

 

A151 Side Split Ciccone 
 
-Opening of the legs 180° 

-Body & lower leg parallel to the floor 

-One hand only in contact to the pole 
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0.8  A136 Ebow side split Syniachenko 
-Opening of the legs 180° 

-One elbow, lower foot & one hand only in 
contact to the pole 

0.8 

 

A152 Marion/Amber Cup Split (Minina 
Twisted) 
- Opening of the legs 180°  

- Cup grip 

- Legs and lower arm fully extended 

0.8 

 

A153 Forearm over split (Minina Overspilt) 
- Opening of the legs minimum 180°  

- Legs fully extended 

0.8 

 

A154 Armpit Split Grip  
Di Trani split (Elena Split) 
- Opening of the legs minimum 180°  

- Legs fully extended and parallel to the 
pole 

- Lower arm fully extended 

0.8 

 

A155 Active split (Serpe Split) 
- Opening of the legs 180°  

- Legs fully extended and parallel to the 
floor 

- Lower arm under the leg 
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0.8 

 

A156 Forearm Twisty Split (Mosca Split) 
- Opening of the legs 180°  

- Legs fully extended and parallel to the 
floor 

- Upper arm: forearm grip 

- Lower arm fully extended 

0.8 

 

A157 Crossbow Split 
- Opening of the legs 180°  

- Legs fully extended and parallel to the 
floor 

- Upper arm: forearm grip 

- Lower arm fully extended 

0.9 

 

A110 Neck Hold Leg Through Split 

– Opening of the legs 180° 
– Chest facing the floor 
– Legs fully extended 

0.9 

 

A078 Extreme Jade Underarm 
(Gordiyenko) 

– Opening of the legs 180° 
– Body parallel to the floor 
– No hands in contact with the pole 
– Upper arm fully extended 

0.9 

 

 

 

 

 

CBRF 
 

A034 Russian Split  

– Opening of the legs 180° 
– Body parallel to the floor 20° of 

tolerance 

Levels of execution: 
A032 Half Russian Split 45 
A034 Russian Split 
A035 Russian Split (Horizontal 
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0.9 

 

A039 Back Elbow Vertical Split 

– Opening of the legs 180° 
– Legs parallel to the pole  
– No hands-on pole 

0.9  A138 Upright Syniachenko Split 
-Opening of the legs 180° 

-Both hands, lower foot, and buttocks only 
in contact with the pole 

-Lower foot not in contact with the pole 

0.9 

 

A042 Elbow Hold Split 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended and parallel to 

the floor 
 

0.9 

 

A140 Bui-Bui Bend legs open 
-Legs open and fully extended 

-One hand only in contact to the pole 

-Lower arm fully extended 

-The position of the hips and pelvis must 
be positioned facing up, no side pike 
position. 

0.9  A043 Handspring Split on Pole 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended, entire sole of 

the foot on pole 
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0.9 

 

A044 Flying K 

– Opening of the legs 180° 
– Only one hand and one foot in 

contact with the pole 

0.9 

 

A045 Marchetti Wenson Split  

– Opening of the legs 180° 
– One hand on floor 
– Legs and body parallel to the floor 

0.9 

 

A052 Felix Spatchcock 

– No hands or elbows on the pole 
– Ankles on the pole 

 

0.9 

 

A062 Marion Half Back Split 

Underarm Half Back Split 

– Opening of the legs 180° 
– Upper leg fully extended over the 

head 

0.9 

 

A063 Extended Dragon Tail 

– Legs fully extended and parallel to 
the floor 

– Pelvis (hips) parallel to the floor 
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0.9  A139 Marchetti oversplit inverted 
-Legs fully extended 

-One hand only in contact to the pole 

-Opening of the legs 180° 

0.9 

 

A064 Rainbow Marchenko Scissor Legs 
Position 

– Lower leg parallel to the floor 
– Both legs fully extended 

0.9 

 

A077 Extreme Jade Straight Arm 

– Opening of the legs 180° 
– Only one hand on the pole 
– Chest facing ceiling 

0.9 

 

A090 Reverse Back Split 

– Opening of the legs 180° 
– Upper body parallel to the floor 

 

0.9 

 

A093 Bozina Split  

One Arm Sneaky Split 

– Opening of the legs 180° 
– Body parallel to the floor 
– Only one hand on pole 
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0.9 

 

A105 Back Elbow Wrist Split  

– Opening of the legs 180° 
– One hand only in contact to the 

pole 
– Legs fully extended 

0.9 

 

A106 Rinaldi Split 

Inverted Vertical Oversplit 

– Opening of the legs 180° 
– One hand only in contact to the 

pole 
– Legs fully extended 
– Lower sole in contact to the pole 

 

1.0 

 

A094 Rinaldi Super Pain  

– Opening of the legs 180° 
– Only one hand on the pole, elbow 

grip 
– Lower leg straight or passé, 

without contact to the pole 

1.0 

 

A095 Reverse Elbow Marchenko 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended 
– No hands in contact with the pole 
– Elbow and neck grip 

1.0 

 

A121 Frota Spatchcock                                          
–Lower sole of the foot in contact with the 
pole 

–Lower leg fully extended 

–Only upper hand in contact with the pole 
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1.0 

 

 

 

 

 

CBRF 
 

A035 Russian Split (Horizontal) 

– Opening of the legs 180° 
– Body parallel to the floor, no 

tolerance 

Levels of execution: 
A032 Half Russian Split 45 
A034 Russian Split 
A035 Russian Split (Horizontal) 

1.0 

 

A137 Back Alesia Overplit Leg Through  
(Syniachenko Alesia) 
-Opening of the legs 190° 

-Both feet behind the pole 

-Legs fully extended 

1.0 

 

A041 Back Split Over Head 

– Head in contact with the leg 
– Lower foot behind the pole 
– Legs fully extended 

1.0 

 

A053 Koroteeva Spatchcock 

Low Back Spatchcock 

– No hands, elbows, or underarms 
on pole 

– Pole in contact with lower back 
and feet soles 
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1.0 

 

A065 Rainbow Marchenko (Floor Based) 

– Opening of the legs 180° 
– Legs parallel to the floor, fully 

extended 
– One hand on the floor 

1.0 

 

A066 Rainbow Marchenko Pike 

– Legs parallel to the floor, fully 
extended 

– Only one hand on the pole 

1.0 

 

A067 Rainbow Marchenko Split 

– Opening of the legs 180° 
– Legs parallel to the floor, fully 

extended 
– Only one hand on the pole 

1.0 

 

A068 Super Pain 

– Upper foot and hands above head 
– Upper body is above horizontal 

level 

1.0 

 

A085 Back Bend Broken Split 

– Opening of the legs 180° 
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1.0 

 

A071 Bozina Back Split 

–  No hands in contact with the pole 
– Opening of the legs 180° 

1.0 

 

A075 Satellite Split 

Back Elbow Grip Ayesha Split 
(Longhi/Meneses Split) 

– Opening of the legs 180° 
– Legs fully extended and parallel to 

the floor 
– Only one elbow and back in 

contact with the pole 

1.0 

 

A098 Gordiyenko Ballerina 

Back Support Grip Ballerina 

– Opening of the legs 180° 
– Upper leg fully extended 
– One hand only in contact with the 

pole 

 

1.0 

 

A108 Flying K Passé 

– Opening of the legs 180° 
– Only one hand and one foot in 

contact with the pole 

1.0 

 

A109 Pavo Real Split (Mendoza) 

– Opening of the legs 180° 
– Chest facing the floor 
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1.0 

 

A111 Diana Split (Snail split) 

– Opening of the legs 180° 
– Legs parallel to the floor 

1.0 

 

A141 Bui-Bui Bend legs closed 
-Legs close and fully extended 

-One hand only in contact to the pole 

-Lower arm fully extended 

-The position of the hips and pelvis must 
be positioned facing up, no side pike 
position. 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

CBRF 

 

A142 Flamingo bridge 
-Legs and arms fully extended 

1.0 

 

A143 Pandora split 
-Legs fully extended 

-No hands in contact to the pole 

-Opening of the legs 180° 

1.0 

 

A145 Coralie Cocoon 2 
 
-Both legs fully extended 

-No hands in contact with the pole 
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Group B - Strength Elements 

Note: All Strength elements must be held in fixed position for 2 seconds. 

Value Element Code Requirements 

0.1 

 

B001 Inverted Straddle 

– Legs parallel to the floor in straddle position 

0.1 

 

B002 Outside Knee Hook 

– Only one hand in contact with the pole 
(upper or lower) 

0.1 

 

B003 Split Grip Cradle Tuck 

– Body and legs parallel to the floor 

0.1 

 

 
B019 

Cupid (Supported) 

– Lower leg fully extended 
– One hand may be on contact with the pole or 

leg 
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0.1 

 

B021 Genie 

– Both knees in contact with the pole 
– No hands in contact with the pole 
– Body parallel with the floor 

0.2 

 

B115 Pole Plank 

– Body and legs parallel to the floor 
– Only one hand on pole 

0.2 

 

B004 Inverted Crucifix 

– No hands-on pole 

0.2 

 

B116 Iguana Hold 

– Body and legs parallel to the pole 
– Legs fully extended in pencil 

0.2 

 

B005 Brass Monkey 

– Inside knee in contact with the pole 
– No outside leg in contact with the pole 
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0.2 

 

B006 Cupid  

– Lower leg fully extended 
– No hands-on pole or in contact with legs 

0.2 

 

B007 Inside Leg Hang 

– Body and leg parallel to the floor 

0.2 

 

B008 Knee Hold 

– Body parallel to the floor 
– One knee and shin on the pole 
– No hands in contact with the pole 

0.2 

 

B012 Straddle Hold 

– Legs parallel or above to the floor 
– Grip of choice 

0.2 

 

B117 Shoulder Mount Hangman 

– Shoulder and two hands in contact with the 
pole 

– Legs fully extended 
– Grip of Choice 
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0.3 

 

B118 Iguana Deadlift 

– Leg or legs may be bend during the lift 
– Hold end position for 2 seconds 

0.3 

 

B009 Cross Knee Release 

– No hands-on pole 

0.2 

 

B045 Flag Grip Attitude 

– Body parallel to the floor 

0.2 

 

B120 Handspring Hang (Floor Based) 

– Grip of Choice 
– No shoulder or back in contact with the pole 
– Start from floor 

0.2  B121 Split Grip Straddle 

– Upper body parallel to the floor 
– Outside leg not in contact with the pole 
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0.3 

 

B010 Outside Knee Hang 

– No hands-on pole 
– Lower leg parallel to the floor 

0.3 

 

B015 Shoulder Mount Straddle 
-Body parallel to the floor 

0.3 

 

B011 Underarm Hold Passé 

– Lower leg parallel to the pole 

0.3 

 

B013 Superman Basic 

– Body and legs parallel to the floor 

0.3 

 

B014 Cross Ankle Release 

– No hands on pole 
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0.3 

 

B033 Inverted Thigh Hold 

– Leg variation of Choice (for example 
straddle, pike, or tuck) 

– No hands-on pole 

0.3 

 

B122 No Handed Cradle Tuck 

– No hands-on pole 
– Legs in tuck position 

0.3 

 

B110 Double Knee Hook 

– No hands-on pole 

0.3 

 

B034 Butterfly 

– Both hands on pole, grip of Choice 

0.3 

 

B046 Handspring Hang (Aerial) 

– Grip of Choice 
– No shoulder or back in contact with the pole 
– Aerial position, no starting from the floor  
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0.4 

 

B016 Shoulder Mount Pencil 

– Legs parallel to the pole 

0.4 

 

B017 Back Support Tuck 

– Body parallel to the floor 

0.4 

 

B018 Iguana Extended Deadlift 

– Legs fully extended during the lift 
– Hold the final position 2 seconds 

0.4 

 

B053 Flag Grip Side Passé 

– Body & upper leg parallel to the floor  

0.4 

 

B023 Side-Superman 

– Body and legs parallel to the floor 
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0.4 

 

B035 Butterfly Extended 

– Both hands on pole, grip of Choice 
– Ankle in contact with the pole 
– Chest not in contact to the pole 

0.4 

 

B036 Butterfly (One Handed) 

– One hand only on pole 
 

0.4 

 

B048 Twisted Grip Ayesha  

– Feet above head, position of choice 
– Upper hand twisted grip, lower hand grip of 

Choice 

0.4 

 

B047 Flag Grip Side Straddle 

– Body parallel to the floor 

0.5 

 

B111 Underarm Grip Chair 

– No hands-on pole 
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0.5 

 

B020 No Handed Cradle Extended 

– No hands-on pole 
– Legs fully extended, pike or straddle 

0.5 

 

B102 Shoulder Mount Deadlift  

– No momentum, legs bent during the lift 
– Final position straddle, pencil, or jack knife 
– Hold the final position 2 seconds  

0.5 

 

B040 Reverse Elbow Plank Attitude 

– Upper elbow and neck in contact with the 
pole 

– Body parallel to the floor 

0.5 

 

B119 Forearm Grip Ayesha 

– Feet above head, position of Choice 
– Lower hand forearm grip, upper hand grip of 

Choice 

 

0.5 

 

B055 Inverted Forearm Grip Ayesha 

– Feet above head, position of Choice 
– Lower hand forearm grip, upper hand grip of 

Choice 
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0.5 

 

B056 Twisted Grip Handspring (Floor Based) 

– Start in upright position, feet on floor 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Hold end position for 2 seconds 

0.5 

 

B123 Basic Grip Ayesha 

– Legs in straddle, pencil, or jack knife 
– Upper hand in basic grip, lower hand grip of 

Choice 

0.5 

 

B024 Superman Passé 

– No hands-on pole 
– Upper body parallel to the floor 

0.5 

 

B025 Hip Hold Half Split 

– No hands-on pole 
– Lower leg parallel with the floor 

0.5 

 

B145 Jayden Torsion 
-One hand only on the pole 

-Lower leg parallel to the floor 



POSA ─ Pole Esporte e Código de Pontos   97  VERSÃO 2022 

0.5 

 

B144 Sailing Kyra (Inverted one toe hang) 
 
- Only one foot in contact with the pole.  

- The foot must hook in front of the pole. 

- Upper foot and underarm in contact with the pole 

- No hands in contact with pole for final position 

0.6 

 

B061 Janeiro Classic 

 

-One hand only on pole (lower hand) 

-Legs open and fully extended 

0.6 

 

B068 Tabletop (Inside Leg Passé) 

– Back support grip 
– Inside leg passé, thigh in contact with the 

pole 
– Body and outside leg parallel to the floor 

0.6 

 

B026 Superman No Hands 

– No hands-on pole 



POSA ─ Pole Esporte e Código de Pontos   98  VERSÃO 2022 

0.6 

 

B124 Cup Grip Hold 

– Feet above head, position of Choice 
– Upper hand in cup grip, lower hand grip of 

Choice 

0.6 

 

B038 Twisted Grip Handspring (Aerial) 

– Start in upright position 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– No contact to the floor during movement 
– Hold end position for 2 seconds 

0.6 

 

B128 Outvert 

Flag Grip Invert 

– Flag grip 
– Legs extended during the lift 
– No support from the forearm during the lift 

0.6 

 

B050 Elbow Grip Hold 

– Feet above head, position of Choice 
– Upper hand elbow grip, lower hand grip of 

Choice 

0.6 

 

B101 Shoulder Mount Extended Deadlift 

– No momentum, legs extended during the lift 
– Final position straddle, pencil, or jack knife 
– Hold the final position 2 seconds 
– Legs fully extended during the lift 
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0.6  B136 Deadlift true grip both legs bent (Aerial) 
-Start in upright position 

-No momentum during deadlift 

-True grip position 

-Both bent legs 

-Final position: Pencil or Straddle 

-Hold final position 2 seconds 

0.6 

 

B125 Cup Grip Handspring (Floor Based) 

– Start in upright position on the floor 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Hold end position for 2 seconds 

0.6 

 

B051 Reverse Elbow Flag Passé 

– Upper elbow and neck in contact with the 
pole 

– Body and straight leg parallel to the floor 
– Lower leg passè 

0.6 

 

B052 Flag Grip Flag 

– Body and legs parallel to the floor 
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0.7 

 

B062 Janeiro Plank 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs open 

0.7 

 

B027 Shoulder Mount Straddle (Floor Based) 

– One hand in contact with the floor and one 
with pole 

– Legs parallel to the floor 

0.7 

 

B037 Butterfly (One Handed) 

– One hand and feet on pole 
 

0.7 

 

B069 Tabletop (Outside Leg Passé) 

– Back support grip 
– Outside leg passé, without contact to the 

pole 
– Body and inside leg parallel to the floor 

0.7 

 

B039 Cup Grip Handspring (Aerial) 

– Start in upright position 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– No contact to the floor during movement 
– Hold final position position for 2 seconds 
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0.7 

 

B092 Twisted Grip Deadlift 

– Start in upright position 
– One or two legs may bend during the lift 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Hold end position for 2 seconds 
– No momentum 

0.7 

 

B129 Outvert Deadlift 

Flag Grip Invert 

– Flag grip 
– Legs extended during the lift 
– No support from the forearm  
– No momentum 

0.7 

 

B100 Forearm Grip Deadlift 

– Start in upright position 
– One leg bend during the lift 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Hold end position for 2 seconds 
– No momentum 

0.7 

 

B127 Forearm Grip Pencil Lift (Floor Based) 

– Start in upright position 
– Final position in pencil 
– No momentum from the floor during deadlift 
– Upper hand in forearm grip, lower hand grip 

of choice 
– Hold final position for 2 seconds 

0.7 

 

B043 Reverse Elbow Plank Straddle 

– Upper elbow and neck in contact with the 
pole 

– Body parallel to the floor 
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0.7 

 

B044 Iron X 

– Body parallel to the floor 
– Twisted or basic grip 

0.7  B130 Side Tabletop Straddle (Meo Tabletop 1) 
 

-Body parallel to the floor 

-Legs fully extended in straddle posistion 

0.7 

 

B107 One Arm Shoulder Mount Straddle 

– Only one hand in contact to the pole, grip of 
Choice 

– No contact to the floor 
– Body parallel to the floor 

0.7  B137 Deadlift true grip one leg bent (Aerial) 
 
-Start in upright position 

-No momentum during deadlift 

-True grip position 

-One bent leg only 

-Final position: Pencil or Straddle 

-Hold final position 2 seconds 
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0.7  B150 Split Grip- Floor based handstand clock (Minina 
floor clock) 
https://youtu.be/_BJ1-nIvnJM  
-One hand on the floor 

-360° rotation 

-Starting position in split grip leg through handstand 

-Final position: handstand with fully extended and 
closed legs 

-No momentum 

* In this element, there is no need to hold the position 

for 2 seconds. 

0.8 

 

B022 Titanic 

– No hands in contact with the pole 
– Arms held still for the whole duration of the 

execution 

0.8 

 

B049 Cross Grip Tulip 

– Body parallel to the floor 
– Legs in the same side of the body 
– Only hands in contact with the pole  

0.8  B057 Forearm Grip Pencil Deadlift 

– Start in brass monkey position 
– Final position in pencil 
– Upper hand in elbow grip, lower hand grip of 

Choice 
– Legs not in contact to the pole during deadlift 
– Hold final position for 2 seconds 
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0.8 

 

B030 Marchetti Wenson Straddle 

– One hand on the floor  
– Upper body parallel to the floor  

0.8 

 

B031 Handstand Side Plank (Pike) 

– One hand in contact with the floor 
– Legs parallel to the floor in pike 

0.8 

 

 

 

 

 

CBRF 
 

B032 Starfish 

– Body parallel to the floor 

0.8 

 

B105 Iguana Plank Straddle 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs in straddle position 

0.8 

 

B131 Side Tabletop Pencil (Meo Tabletop 2) 
 

-Body & legs parallel to the floor 

-Legs fully exetended and close 
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0.8 

 

B070 Tabletop 

– Back support grip 
– Body and legs parallel to the floor 

0.8 

 

B084 Underarm Flag 1 (Straddle) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs extended in straddle position 

0.8 

 

B088 Split Grip Reverse Plank 1 (Straddle) 

– Outside arm up and extended 
– Body and legs parallel to the floor 
– Legs extended in straddle position 

0.8 

 

B091 Twisted Grip Extended Deadlift 

– Start in upright position 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Upper hand twisted grip, lower hand grip of 

Choice 
– Legs fully extended 
– Hold end position for 2 seconds 

0.8 

 

B099 Forearm Grip Extended Deadlift 

– Start in upright position 
– Legs fully extended 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Hold end position for 2 seconds 
– No momentum 
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0.8 

 

B106 Shoulder Mount Plank (Legs Open) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs fully extended and open 

0.8 

 

B096 Neck Grip Deadlift 

– Start in upright position 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Upper hand twisted grip, lower hand grip of 

Choice 
– Leg or legs may be bend during the lift 
– Hold end position for 2 seconds 

0.8 

 

B138 Deadlift true grip legs open & fully exetended 
(Aerial) 
 
-Start in upright position 

-No momentum during deadlift 

-True grip position 

-Legs fully extended & open 

-Final position: Pencil or Straddle 

-Holdfinal position 2 seconds 

0.9 

 

B041 Tulip 

– Body parallel to the floor 
– No legs or feet in contact with the pole  

0.9  B132 Elbow Forearm Plank 1 Open legs (Fratini 1) 
 

-Legs open & parallel to the floor 

-Only elbow & forearm in contact with the pole 
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0.9 

 

B042 Supported Sailor 

– Only one hand on pole 
– Support arm fully extended  

0.9 

 

B058 Iguana Elbow Hold Straddle 

– No hands, legs, back or buttocks in contact 
with the pole  

0.9 

 

B059 Iron Flag Passé 

– Body and upper leg parallel to the floor 
– Lower leg in passé position 
– Twisted or basic grip 

0.9 

 

B067 Cup Grip X 

– Upper body parallel to the floor 
– Cup grip position  
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0.9 

 

B090 Pole Clock 
-Starting position: upright aerial position 

-Legs 2 time in jack-knife position above the head 

-No contact with the floor during dead lifts (no 
momentum) 

-End position of choice  

 

* In this element, there is no need to hold the position 
for 2 seconds. 

0.9 

 

B066 Janeiro Plank (One Handed) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Only one hand in contact with the pole 

0.9 

 

B072 Saulo Plank (Straddle) 

One Shoulder Side Plank (Straddle) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs fully extended in straddle position 

0.9 

 

B074 Handstand Side Plank (Straddle) 

– One hand in contact with the floor 
– Upper body parallel to the floor 
– Legs fully extended and open  
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0.9 

 

B076 Toothpick 

Split Grip Leg Trough Plank 

– Body and legs parallel to the floor 
– Hands not in contact with body and/or legs 

0.9 

 

B139 Deadlift true grip legs closed & fully exetended 
(Aerial) 
 
-Start in upright position 

-No momentum during deadlift 

-True grip position 

-Legs fully extended & closed 

-Final position: Pencil or Jacknife 

-Holdfinal position 2 seconds 

0.9 

 

B077 Split Grip Reverse Plank (Pencil) 

– Outside arm up and extended 
– Body and legs parallel to the floor 
– Legs fully extended in pencil 

0.9 

 

B080 Back Grip Plank (Straddle) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs extended in straddle position 

0.9 

 

B141 Back flag cup straddle (legs open) 
-Legs fully extended and parallel to the floor 

-Chest facing ceiling 
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0.9 

 

B085 Underarm Flag (Pencil) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs extended in pencil 

0.9 

 

B086 Shoulder Mount Plank (Passé) 

– Body and lower leg parallel to the floor 
– Bent leg parallel to the pole 
– Grip of Choice 

0.9 

 

B087 Split Grip Side Plank (Straddle) 

– Inside arm up and extended 
– Body and legs parallel to the floor 
– Legs extended in straddle 

0.9  B134 Floor Based Inverted Plank 1 (Open legs) 
Siracusa Plank 1 
 
-One hand on the floor 

-Body & legs parallele to the floor 

-Legs open and fully extended 
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0.9 

 

B089 Forearm Plank  

– Body and legs parallel to the floor 
– Lower hand in forearm grip 

0.9 

 

B094 Cup Grip Deadlift 

– Start in upright position 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Hold end position for 2 seconds 
– No momentum 

0.9  B126 Forearm Pencil Grip Extended Deadlift  

– Start in brass monkey position 
– Final position in pencil 
– No momentum during the deadlift 
– Upper hand in forearm grip, lower hand grip 

of Choice 
– Legs fully exended and close during deadlift 
– Hold end position for 2 seconds 

0.9 

 

B095 Neck Grip Extended Deadlift 

– Start in upright position 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Legs fully extended 
– Hold end position for 2 seconds 
– No momentum 

0.9 

 

B146 Fratini inverted plank 1 (Open legs) 
 

-Body and legs parallel to the floor 

-Legs open and fully extended 
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0.9 

 

B098 Elbow Shoulder Mount Deadlift 

– Start in upright position, invert without 
momentum 

– End position Ayesha in straddle, pencil, or 
jack knife 

– Hold end position for 2 seconds 
– Only one elbow and shoulder in contact with 

the pole 

0.9 

 

B108 One Hand Shoulder Mount Deadlift 

– Start in upright position, invert without 
momentum 

– End position Ayesha in straddle, pencil, or 
jack knife 

– Hold end position for 2 seconds 
– Only one hand and shoulder in contact with 

the pole 

0.9  

B112 Paggi Pole Clock 

Chinese Grip Pole Clock 

– Legs 2 time in jack knife 
position above the head 

– No momentum during dead lifts 
– Final position of choice 
– Forearm grip 

* In this element, there is no need to hold the position for 2 seconds. 

0.9 B148 Forearm Grip Pole Clock (Minina 
forearm clock) 
https://youtu.be/WlD9bCY9cVk  
-Starting position: upright aerial position in 
forearm grip 

-Legs 2 time in jack-knife position above 
the head 

-No contact with the floor during dead lifts 
(no momentum) 

-End position of choice 

* In this element, there is no need to hold the position for 2 seconds. 
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1.0 

 

B028 Bozina Clock 

Floor based handstand clock 

– One hand on the floor 
– 360° rotation 
– Starting position of choice 
– No momentum  

* In this element, there is no need to hold the position 
for 2 seconds. 

1.0 

 

B029 Handstand Side Plank floor based (Pencil) 

– One hand only in contact to the pole 
– Body and legs parallel to the floor 
– Both legs fully extended in pencil  

1.0 

 

B064 Iguana Plank 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs closed and fully extended 

1.0 

 

B133 Elbow Forearm Plank 2 Closed legs (Fratini 2) 
 
-Legs closed & parallel to the floor 

-Only elbow & forearm in contact with the pole 

1.0 

 

B063 Iron Flag (grip of choice) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs closed and fully extended 
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1.0 

 

B065 Split Grip Chest Flag 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs closed and fully extended 

 

1.0  B135 Floor Based Inverted Plank 2 (Legs closed) 
Siracusa plank 2 
 

-One hand on the floor 

-Body & legs parallel to the floor 

-Legs fully extended and closed 

1.0 

 

B071 Shoulder Mount Plank (Pencil) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Grip of Choice 

1.0  B140 Side Janeiro PlankSuspended 
-Lower leg parallel to the floor 

-Lower shoulder one hand & buttocks only, are in 
contact to the pole 

-Grip of choice 

 

1.0 

 

B073 Saulo Plank (Pencil) 

One Shoulder Side Plank (Pencil) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs fully extended in pencil  
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1.0 

 

B075 Handstand Plank 

– Body and legs parallel to the floor 
– Body facing the floor 
– One and only in contact to the pole 
– Legs extended in pencil or straddle 

1.0 

 

B078 Split Grip Side Plank (Pencil) 

– Inside arm up and extended 
– Body and legs parallel to the floor 
– Legs fully extended in pencil 

1.0 

 

B081 Back Grip Plank (Pencil) 

– Body and legs parallel to the floor 
– Both legs extended and closed in pencil 

position 

1.0 

 

B082 Cup Grip Side Plank 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs extended in pencil 

1.0 

 

B083 Reverse Elbow Plank (One Handed) 

– Upper elbow and neck in contact with the 
pole 

– Lower hand in contact with the body 
– Body and legs parallel to the floor 
– Legs fully extended in pencil 
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1.0 

 

B093 Cup Grip Extended Deadlift 

– Start in upright position 
– End position Ayesha in straddle, pencil, or 

jack knife 
– Hold end position for 2 seconds 
– Legs fully extended during the lift 
– No momentum 

1.0 

 

B097 Elbow Shoulder Mount Extended Deadlift 

– Start in upright position, invert without 
momentum 

– End position Ayesha in straddle, pencil, or 
jack knife 

– Hold end position for 2 seconds 
– Only one elbow and shoulder in contact with 

the pole 
– Legs extended during the lift 

 

1.0 

 

B103 Pole Planche (Floor Based) 

– Inside arm up and extended, outside hand in 
contact with the floor 

– Body and legs parallel to the floor 
– Legs extended in pencil or straddle 

1.0 

 

B109 One Handed Shoulder Mount Extended Deadlift 

– Start in upright position, invert without 
momentum 

– End position Ayesha in straddle, pencil, or 
jack knife 

– Hold end position for 2 seconds 
– Only one hand and shoulder in contact with 

the pole 
– Legs fully extended during the lift 

1.0 

 

B113 Guseva plank 

Upper grip support plank 

– Both hands above the chest 
– Body & legs parallel to the floor 
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1.0 

 

B147 Fratini inverted plank 2 
 

-Body and legs parallel to the floor 

-Legs fully extended and closed 

-Chest facing ceiling  

 

1.0  

B114 Breschi Pole Clock 

Shoulder Pole Clock 

-Legs 2 time in jack knife position above the head 
-No momentum during dead lifts 
-Upper arm fully extended 
-Final position of choice 
-One hand only in contact to the pole 
* In this element, there is no need to hold the 
position for 2 seconds. 

1.0 

 

B142  Back flag cup pencil (legs close) 
-Legs fully extended and parallel to the floor 

-Chest facing ceiling  

1.0 B143 Cup Grip Pole Clock 
(Diaz clock) 
-Starting position: upright aerial 
position in cup grip 

-Legs 2 time in jack-knife 
position above the head 

 

-No contact with the floor during dead lifts (no momentum) 

-End position of choice     

* In this element, there is no need to hold the position for 2 seconds. 
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1.0 B149 Regrip Pole Clock (Minina 
regrip clock) 
https://youtu.be/woR9rrU469E  
-Starting position: upright aerial 
position  

-Legs 2 time in Ayesha or jack knife 
position above the head 

-Two (2) times regrips 

-No contact with the floor during dead lifts (no momentum) 

-End position of choice 

* In this element, there is no need to hold the position for 2 seconds. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group C – Static Spin Elements  

Note: All static spin elements must spin at least 360°around the pole before touching the floor. 
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Value Element Code Requirements 

0.1 

 

C001 Back Hook Spin 

– Spinning backwards 
– Inside leg knee in contact with the 

pole 

0.1 

 

C002 Fireman Spin (Crossed Legs) 

– Both legs in contact with the pole 
(ankle and top of the foot)0.1 

0.1 

 

C003 Front Hook Spin 

– Spinning forwards 
– Inside leg knee in contact with the 

pole 

0.1 

 

C032 Geisha Spin 

– Inside leg knee hooks the pole 
– Legs together tuck or passé position 
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0.2 

 

C005 Chair Spin 

– Side towards pole 
– Legs bend, knees close to chest 
– Spinning backwords or forwards 

0.2 

 

C006 Forwards Attitude Spin 

– Spinning forward 
– Body or legs not in contact with the 

pole 

0.2 

 

C012 Side Spin 

– Inside leg knee in contact with the 
pole 

0.2 

 

C033 Corkscrew Spin 

– Underarm and outside hand in contact 
with pole 

– Legs in attitude position, hips in front 
of the pole 

0.2 

 

C004 Attitude Spin 

– Outside leg ankle in contact with the 
pole 

– No chest or hips in contact with the 
pole 
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0.3 

 

C007 Backwards Attitude Spin 

– Spinning backward 
– Body or legs not in contact with the 

pole 

0.3 

 

C008 Reverse Grab Attitude 

– Legs in attitude during the spin 

0.3 

 

C009 Carousel 

– Body facing the pole 
– Chest not in contact with the pole 
– Legs in diamond shape or extended 

0.3 

 

C010 Chair Spin (Extended) 

– Spinning forwards 
– Legs extended and in parallel with the 

floor 

0.3 

 

C011 Cradle Tuck Spin 

– Basic or split grip 
– Legs bend against the chest 
– Body parallel to the floor 
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0.4 

 

C041 Spinning Superman 
-Body and legs parallel to the floor during the 
rotation 

0.4 

 

C040 Backwards Pencil Spin 

– Spinning backward 
– Legs extended and together in pencil 

position 
– Body or legs not in contact with the 

pole 
– Grip of choice 

0.4 

 

C039 Pencil Spin 

– Body facing the pole 
– Both hands bend and in basic grip 
– Body and legs parallel to the pole, not 

in contact with the pole 

0.4 

 

C016 Boomerang Spin 

– Chest facing the pole 
– Both hands in contact with the pole 
– Legs extended and parallel or above 

to the floor 

0.4 

 

C013 Corkscrew Spin (One Handed) 

– Underarm in contact with pole 
– Outside hand not in contact with the 

pole 
– Legs in attitude position, hips in front 

of the pole 
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0.4 

 

C014 Cradle Straddle Spin 

– Basic or split grip 
– Legs in straddle during the spin 
– Body parallel to the floor 

0.4  
C042 Spinning Inverted Straddle  

-No knee or ankle in contact with the pole during the movement 
-Legs parallel to the floor 
-Hold final position for 2 seconds 

 

0.4 

 

C015 Reverse Grab Pencil 

– Legs in extended and together in 
pencil position during the entire 
movement 

0.5 

 

C034 Boomerang Spin (One handed) 

– Chest facing the pole 
– Only upper hand in contact with the 

pole 
– Legs extended and parallel or above 

to the floor 

0.5 

 

C017 Reverse Grab Straddle  

– Both legs must go above the hips into 
straddle position and gain momentum 
at the beginning of the movement  

– 360° spinning after the straddle 
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0.5 

 

C043 Split Grip Spin  

– Legs in attitude, passé or pencil 
 

0.5  

C035 Reverse Grab to Front 
Flip 

-360° rotation before touching 
the floor 
-Both hands in contact with the 
pole during the flip 
-No stop between the 
movements 
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0.6  
C020 Reverse Grab to Walkover 

-360° rotation before touching the floor 
-Both hands in pole during the walkover, 
lower hand in split grip 
-No break between during the movement 

0.6 

 

C018 Spinning Shoulder Mount 

– Legs in straddle during the rotation 
– Body and legs parallel to the floor 
– Grip of Choice 

0.6 

 

C019 Cup Grip Spin 

– Outside hand in cup grip, inside hand 
grip of Choice 

– Legs extended and together, body in 
pencil position 

0.6 

 
C025 Cradle to Extended Butterfly 
-360° spinning in cradle position 

-Lift straight to extended butterfly, no knee in contact the pole during the movement 

-Hold final position for 2 seconds 
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0.6 

 
C024 Phoenix Classic 

– 360° rotation during the entire movement 
– Final position twisted grip ayesha (straddle, pencil or jack knife), hold the final position for 

2 seconds 

0.7 

 
C022 Reverse Grab to Front Flip (One handed) 

– 360° rotation before touching the ground 
– Only one hand in contact with the pole during the flip 
– No stop between the movements 

0.7 

 
C026 Double Reverse Grab 

– 720° rotation during the entire movement 
– Athlete must go around the pole and regrip upper hand without contact to the floor 
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0.7 

 
C038 Basic Grip Phoenix 

– 360° rotation during the entire movement 
– Final position basic grip ayesha (straddle, pencil or jack knife) 

0.8 C044 Split Grip Spin Iron X 
- Iron X position 

- Upper body parallel to the floor 

- Arms fully extended 

 

0.8 

 
C021 Phoenix to Jump Out 

– 360° rotation before jumping out 
– No hands in contact with the floor in the landing 

 
 

0.8  
C023 Reverse Grab to Front Flip 
Half Turn 

-360° rotation before jumping out 
-Half turn before landing to the pole 
or to the floor 
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0.8 

 
C036 Cup Grip to Twisted Grip Phoenix 

– 720° rotation during the entire movement 
– End position twisted grip ayesha (straddle, pencil or jack knife) 

0.8 C029 Reverse Grab to Flying K 
–720° rotation during the entire movement 

–End position flying K 

0.8 C027 Cup Grip Phoenix (Chineese) 
-720° rotation during the entire movement 

-End position cup grip ayesha (straddle, 
pencil or jack knife) 

0.9  
C030 Cup Grip to Straddle 
(Monatnaro) 
-Straddle position (front split) 

- Both feet simultaneously have 
contact with the pole 

-720° rotation during the whole movement 

0.9  
C031 Reverse Grab to Front Flip 
Half Twist (Split Landing) 

-360° rotation before jumping out 
-Half turn before landing on the 
floor in split position 
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0.9 C047 Double Reverse Grab 
into Front Flip  
(Ciccarello) 
 
 

-720° rotation before toching the floor 

-No hands on the floor in the landing 

0.9 C045 Split Grip Spin Iron Passè 
-Iron Passè position 

-Body & legs parallel to the floor 

-Arms fully extended 

-Lower leg in passè position 

 

0.9 C052 Cup Grip Phoenix into 
Marion/Amber (Minina Spin 1) 
https://youtu.be/8QRruMIOQ9U  
- 720° rotation during the entire 
movement 

- Cup Grip position 

- No stop between the movements 

- End position twisted Marion/Amber 

0.9 C055 Flic Flac Spin (The Minina Flic Flac) 
https://youtu.be/OVznDtQAG18  
- 720° rotation during the entire movement  

- No stop between the movements 

- End position of Flic Flac 

1.0 C053 Double Cup Grip Phoenix into Twisted Marion/Amber (The Minina Spin 2) 
https://youtu.be/hHigEC9Zp5o  
- 1080° (= 360° x 3) rotation during the 
entire movement 

- Cup Grip position  

- Regrip to cup grip rotation 

- No stop between the movements 

- End position twisted Marion/ Amber 
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1.0 C054 Flag to Flag Spin (The 
Minina Spin 3) 
https://youtu.be/Zv5AbHbqqtc  
Phoenix flag to flag 

- 1080° (= 360° x 3) rotation 
during the entire movement 

- Two times flag to flag  

- No stop between the movements 

- End position of choice 

1.0 C046 Split Grip Spin Iron Pencil 
-Iron Pencil position 

-Grip of choice 

-Body & Legs Parallel to the floor 

-Arms fully extended 

1.0  
C028 Double Reverse Grab into 
Phoenix 

-720° rotation during the entire 
movement 
-Ending position twisted grip ayesha 
(straddle, pencil or jack knife) 

1.0  
C037 Double Cup Grip Phoenix 

-720° rotation during the entire movement 
-End position cup grip ayesha (straddle, 
pencil or jack knife) 

1.0 C048 Nyman spin 
- One arm spin to shoulder mount into twisted grip 

handspring 

- Only hands and one shoulder have contact with 
the pole 

-Spin 720° 

-Final position: twisted grip handspring with a leg 
position of choice (straddle, jack knife etc.)  
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1.0 C049 FlyBy into Phoenix 
(Mosca Phoenix) 

-720° rotation during the entire 
movement 

-End position ayesha (straddle, 
pencil or jack knife) 

1.0 C050 
Double reverse grab into 
Flying K (Marchetti Spin) 
–720° rotation during the 

entire movement 

–End position flying K 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBRF 

C051 
Double Reverse Grab to Front 

Flip to Reverse Grab into 
Phoenix (The Kopyniak Spin) 
https://youtu.be/DfQtnzz6_Yc  

 
- 1080° (= 360° x 3) rotation during the entire movement 

- One Handed 360° rotation before touching the second hand to perform front flip 

- regrip to perform phoenix 360° rotation 

- No stop between the movements 

- End position twisted grip Ayesha (straddle) 
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Group D – Dynamic Elements 

Note: All dynamic elements must show a clear aerial phase and dynamism. 

Value Element Code / Requirements 

0.1 

 

D001 Drop in Sit Position 

– Start position pole between legs 
– No hands-on pole during the drop 
– Minimum 1-meter drop 

0.1 

 

D006 Half Twist Jump On 

– Minimum 180° turn during aerial phase 
without hands on the pole 

– End position of Choice 

Levels of execution:  
D006 Half Twist Jump On 0.1 
D007 Full Twist Jump On 0.2 

0.1 

 

D070 Jamilla Split Drop 

– Start position Split Grip Jamilla, end 
position split on floor 

– Hip must be released before touching the 
floor  

– Minimum 1 meter drop 

0.1 

 

D090 Pole Walkover (Floor Based) 

– One hand in contact with the floor and one 
with the pole 

– No shoulder in contact with the pole 

0.1 

 

D071 Jamilla to Inside Leg Hang Flip 

– Start position Split Grip Jamilla, end 
position Inside Leg Hang 

– No stop during movement 
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0.1 

 

D074 Shoulder Mount Bounce 

– Both hands must be released during 
bounce and the body is moving downwards 
with each bounce 

– A minimum of three bounces in a row, 
without stopping or hesitation 

0.1 

 

D081 Chest Momentum to Knee Hang 

– Start position in basic grip, chest in contat 
with the pole 

– Chest must be fully relesed from the pole 
during the swing 

0.2 

 

D002 Leg Hang Drop 

– Start position inside or outside leg hang or 
hip hold, no hands-on pole 

– No hands on the pole during the drop 
– Minimum 1-meter drop 
– Ending position of Choice 
– No contact to the floor 

0.2 

 

D080 Chest Momentum Regrip 

– Start position in basic grip, chest in contat 
with the pole 

– End position in split grip, inverted forearm 
grip or reverse forearm grip 

– Chest must be fully relesed from the pole 
and lower hand regripped during the swing 

0.2  D072 Inverted Straddle Drop 
-Start position in Inverted Straddle, end position 
inside or outside leg hang or hip hold, no hands-on 
pole 

-Hands must be released during the drop 

-Minimum 1-meter drop 

-End position of Choice 

-No contact to the floor 
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0.2 

 

D079 Inverted Shoulder Mount Drop 

– No hands-on pole during drop 
– Start position in Shoulder Mount 

straddle 
– A minimum one-meter drop 
– End position inverted crucifix or single leg 

crucifix 

0.2 

 

D007 Full Twist Jump On 

– Minimum 360° turn during aerial phase 
without hands on the pole 

– End position of Choice 

Levels of execution:  
D006 Half Twist Jump On 0.1 
D007 Full Twist Jump On 0.2 

0.2 

 

D008 Saulo Jump On 

- Jump on to sit position (pole between legs) 
- No hands or arms on pole 

0.2 

 

D086 Chest Momentum to Inverted Straddle 

– Start position in basic grip, chest in contat 
with the pole 

– Chest must be fully relesed from the pole 
during the swing 

0.2 

 

D077 Shoulder Mount into Dismount Split 

– A Shoulder Mount bounce from a straddle 
position to a Shoulder Mount dismount split 

– Hand most fully released from the pole 
during the switch 

0.3 

 

D085 Chest Momentum to Superman 

– Start position in basic grip, chest in contat 
with the pole 

– Chest must be fully relesed from the pole 
during the swing 
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0.3 

 

D029 Superman Drop 

- Start position superman, end position 
inside leg hang 

- No hands-on pole during the drop 
- No contact to the floor 

0.3 

 

D087 Holy Drop 

– Start position in cupid 
– No hands in contact with the pole during 

the flip 

0.3 

 

D073 Butterfly Drop to Knee Hook 

– Lower hand must be released before top 
hand  

0.3 

 

D040 Chinese Jump on 
-No hands-on pole 

0.3 

 

D037 Pole Walkover 

- Both hands on pole 

0.3 

 

D075 Shoulder Mount Climb 

– Both hands must be released during 
bounce and the body is moving upwards 
with each bounce 

– A minimum of three bounces in a row, 
without stopping or hesitation 
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0.4 

 

 

 

 

 

 

CBRF  
 

D003 Crucifix Drop 

- End and start position crucifix 
- No hands-on pole during the drop 
- Minimum 1-meter drop 

0.4  D099 Ayesha cup grip flip 
–Start position: Ayesha 

-No hands in contact to floor during the landing 

0.4 

 

D078 Floor Based Ayesha to Shoulder Mount 

– Start position in floor-based Ayesha, 
shoulder not in contact with the pole 

– End position shoulder mount 

0.4 

 

D009 Basic Chinese Cartwheel 

- No contact to the floor 
- Start position Flying K, end position of 

Choice 
- Upper leg not in contact with the pole 

0.4 

 

D010 Flair to Ballerina 

- No contact to the floor 
- Legs must do full fan motion during the 

body rotation  
- Start position in split grip hold, end position 

ballerina or pole sit 

0.4 

 

D032 Shoulder Mount Jump Out  

- Landing floor in upright position 
- No hands in contact with the floor 
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0.4 

 

D076 Inverted Ayesha Drop 

– No hands-on pole during drop 
– A minimum one-meter drop 
– End position inverted crucifix or single leg 

crucifix 

0.4 D034 Zongoli Jump On 

-Ending position: superman 

0.4 

 

D036 Crucifix Jump Out 

- Start position crusifix 
- Landing floor in a position of choice, no 

hands in contact with the floor 

0.5 

 

D092 Full Twist to Ballerina 

- No contact to the floor 
- Only one hand in contact with the pole 

during the movement 
- Body must show full twist during the aerial 

phase 
- Start position in split grip hold, end position 

ballerina or pole sit 

0.5 

 

 

 

 

 

 

CBRF 
 

D004 Jade Drop 

- Start and end position in jade, legs opening 
180° 

- No hands on pole or torso during the drop 
or in end or start position 

- Minimum 1 meter drop 

0.5 

 

 

 

CBRF 
 

D082 Russian Split 45 Drop 

– Start position in russian split 45° 
– A minimum of 1 meter drop 
– End position in pole sit 
– No hands on pole 
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0.5 

 

D060 Shoulder Mount to Handstand Flip 
-Start position sitting on floor, twisted grip Shoulder 
Mount 

-Shoulder must release from the pole before hand 
reaches the floor 

-End position in handstand, legs in split or attititude 
position, no shoulder on pole (forearm only) 

-No break or stopping during the movement 

0.5 

 

D011 Cup Grip Re-Grip to Shoulder Mount 
- Starting position in Cup Grip Ayesha, end 

position of Choice  
 

0.5 

 

D013 Fonji 1 

- Start position Shoulder Mount, end position 
Flag Grip 

- No contact to the floor during the 
movement 

0.5 

 

D033 Shoulder Mount Half Twist Jump Out 

- 180° turn during aerial phase 
- Landing floor in upright position 
- No hands in contact with the floor 

0.5 

 

 

 

CBRF 

 
D035 Sneaky Drop 

-Starting position Sneaky, inside knee or thigh in 
contact with the pole 
-Landing floor in upright position 
-No hands in contact with the floor 

0.5 D049 Twisted Grip Full Twist to 
Ballerina 

-360° rotation before touching the 
pole, only one hand on pole during the 
rotation 
-Ending position ballerina or pole sit 
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0.5 

 

 

 

 

 

CBRF 

 
 
 
 
 

D054 Table Top Flair Drop (Minina) 
-No hands in contact with the pole during the drop 

-Minimum one-meter drop 

0.5 D109 Contro Lacalip to handstand 
(Breschi) 
-Starting position on the floor 

-Inside leg between outside hand and pole 

-Direct open legs handstand landing  (no 
sliding) 

0.5 

 

D055 Chest Momentum to Ayesha 

– Start position in basic grip, chest in contat 
with the pole 

– Chest must be fully released from the pole 
and lower hand regripped during the swing 

– Ending position Ayesha, grip of Choice 
– Hold end position for 2 seconds 

0.5  
D058 Superman Split Drop 

-Ending position split on floor 

-Starting: position superman 

0.5 

 

D059 Half Twist to Shoulder Mount 

– End position Shoulder Mount straddle, 
upper body parallel to the floor 

 

0.5 

 

D061 Floor Based Flic Flac 

– Ending position handstand with open legs 
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0.5 

 

 

 

CBRF 
 

D067 Sailor Drop 

– No hands-on pole during drop 
– One-meter-long drop 
– Ending position of Choice, no contact with 

the floor 

0.5 

 
 

D083 Chest Momentum Twist Drop 

– Start position in basic grip, chest in contat 
with the pole 

– Minimum one-meter drop, chest must be 
fully released from the pole 

– End position in pole sit 
– No hands on pole 

0.5 

 

D089 Front Flip Jump Out 

– Landing floor on upright position, no hands 
in contact with the floor 

0.5 

 

D084 Flag Grip Flair Drop 

– Start position in flag grip 
– A minimum of 1-meter drop 
– Body most show a full twist during the drop 

0.6 

 

 

 

 

 

 

CBRF 
 

 
D005 Chopstick Drop 

– No hands-on pole during the drop 
– Minimum 1 meter drop 

0.6 

 

D091 Floor Based Front Flip 
-Upper hand in twisted grip 

-No hands in contact with the floor 
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0.6 

 

 

 

CBRF  

D014 Fonji 2 

– Start position Flag Grip, end position 
Shoulder Mount 

– No contact to the floor during the 
movement 

0.6 

 

 

CBRF  

D018 Shoulder Mount Flip to Flag Grip 

– Start position Shoulder Mount, end position 
Flag Grip 

– No contact to the floor during the 
movement 

0.6 

 

 

 
 

D041 Reverse Elbow Grip to Ayesha 

– Start position in Reverse Elbow Grip, end 
position in Ayesha (grip of Choice) 

– Hold the final position for 2 seconds 

0.6 

 

D088 Elbow Grip Flip 

– Start position in elbow gripl Shoulder Mount 
– End position upright position in pole 
– No contact to the floor during the 

movement 

0.6 

 

D050 One Hand Twisted Grip to Inverted 
Straddle (Haug Twist) 

– 360° rotation before touching the pole 
– Final position inverted straddle  

0.6 

 

D104 Contro Lacaflip split landing floor based 
(Breschi) 
-Starting position on the floor 

-Inside leg between outside hand and pole 

-Direct split landing (no sliding) 

 

0.6 

 

D096 Straight jump half turncatch chest 
momentum to deadlift 1 (Sanchez jump 1) 
-Starting positiion on the floor 

-Half twist rotation before touching the pole 

-Final postion: grip Ayesha 
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0.6 

 

D051 Forearm Back Flip (Floor Based) 

– Starting from the floor 
– Forarm and one hand may be in contact 

with the pole 
– No hands on floor during landing 

0.6 D053 Coco Flip Out (Ke 
Hong Flip) 

-Start position on the floor 
-Nobreak during the element 

0.6 D113 Forearm split backflip floor landing 
(Minina) 

https://youtu.be/C_mbhnpxJ3c     
From a forearm split position, a 360° back flip floor 

landing 

-Starting position on the pole 

-360° backflip 

-No break during backflip 

-Floor landing, no hands in contact with the floor 

0.7 

 

 

 

 

 

CBRF 

D114 Forearm split backflip to flag grip 
straddle (Minina 2) 

https://youtu.be/o6c07rlW6_Q  
-Starting position on the pole 

-360° backflip 

-No break during backflip 

-Final position in grip straddle, no hands, or feet 
in contact with the floor 

0.7 

 

D012 Forearm Back Flip (Floor Landing) 

– Starting from the pole 
– Forearm and one hand may be in contact 

with the pole 
– Floor landing, no hands in contact with the 

floor during the landing 

0.7 

 

D105 Cartwheel one hand (Fratini cartwheel) 
-Starting position on the floor 

-No break during the whole element 

-One hand only on the pole 

-Landing in upright position 
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0.7 

 

D068 Serra Flip Out 

Inverted Flip out 

– Landing in a position of choice, no hands or 
knees in contact with the floor 

0.7 

 

D019 Flag Grip to Cup Grip Ayesha Flip 

– Start position Flag Grip, end position Cup 
Grip Ayesha in opposite side of pole 

0.7 

 

 

 

 

CBRF 

 

D030 Titanic Drop 

– Starting position Titanic, end position Inside 
Leg Hand 

– No hands on pole or contact to the floor 
during the movement 

0.7 

 

D031 Iguana Side Drop 

– Start position Iguana Grip, end position 
Inverted Straddle 

– No contact to the floor during the 
movement 

0.7 

 

D047 Pole Flic-Flac (Floor Based) 

– Starting from the floor 
– End position Ayesha (grip of Choice) 

0.7 

 

D095 Floor based Claw grip back flip catch in 
flag grip straddle (Sanchez) 
-Starting from the floor 

-Final position: flag grip straddle 
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0.7  D064 Upright Ayesha Drop 
–No hands-on pole during drop 

–A minimum one-meter drop 

–End position sit in pole, upright position 

0.7 

 

D052 Forearm Back Flip to Ballerina Sit 

– No contact to the floor during the element 
– Forearm and one hand may be in contact 

with the pole 
– End position Ballerina Sit 

0.7 

 

D110 Chest momentum forearm backflip floor 
landing (Minina Chest Flip 1)  
https://youtu.be/ic1rAj9X5zg  
-Starting position on the pole 

-Forearm grip 

-No break during backflip 

-Floor landing in upright position, feet only in 
contact with the floor 

0.7  D117 Floor based Split to split jump of floor 
landing (Minina split jump) 
https://youtu.be/9IhD0DbkqBA  
-Starting position on the floor upright split trough  

-180° back flip 

-One hand only on pole 

-No break during front flip 

-Floor landing in split position 

0.8  D111 Chest momentum forearm backflip to 
inverted straddle (Minina Chest Flip 2)  
https://youtu.be/kau-z376-yA  
-Starting position on the pole 

-Forearm grip 

-No break during backflip 

-Final position: inverted straddle, no hands, or feet 
in contact with the floor 
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0.8 

 

 

 

 

 

 

 

CBRF  

D115 Forearm split backflip to ballerina sit 
(Minina 3) 
https://youtu.be/7T7yoFYhTYM  
-Starting position on the pole 

-360° backflip 

-No break during backflip 

-Minimum one-meter drops with no hands on pole 

-Final position in ballerina sit, no hands, or feet in 
contact with the floor 

0.8 

 

 

 

 

 

 

CBRF  

D116 Front Flip from flag grip (Brass Monkey) to 
forearm split (Minina Front) 
https://youtu.be/m2Se7lCFpyw  
-Starting position on the pole in brass monkey 

-360° front flip 

-No break during front flip 

-Final position in forearm split, no hands, or feet in 
contact with the floor 

0.8 

 

 

CBRF 
 

D015 Fonji 3 

– Full Fonji, starting position of Choice (Flag 
Grip or Shoulder Mount) 

– No contact to the floor during the 
movement 

0.8 

 

D020 Flag Grip to Cup Grip Iron X Re-Grip 

– Start position Flag Grip, end position Cup 
Grip Iron X 
 

0.8 

 

D024 One hand back flip (Floor Based) 

– Only one hand in contact with the pole 
– No forearm in contact with the pole 
– No hands on floor during the landing 

0.8 

 

D026 One Hand Full Twist to Pole Flip Out 
Floor landing in upright position (no hands in 
contact to the floor), one hand in contact to the pole 
for the entire move  

No hands in contact with the floor.  



POSA ─ Pole Esporte e Código de Pontos   146  VERSÃO 2022 

0.8 

 

D048 Floor Based Pole Flip Flack to Split 
Starting and landing on the floor.  

Final position: split on the floor  

No break in handspring position  

0.8 

 

 D097 Straight jump full turncatch chest 
momentum to deadlift  (Sanchez jump 2) 
-Starting positiion on the floor 

-Full twist rotation (360°) before touching the pole 

-Final postion: grip Ayesha 

0.8 

 

D056 Handspring side fall full turn to inverted 
position (Handspring fall) 
 -No break during side fall 

0.8 

 

D057 Forearm Cartwheel on Pole  

– Starting and landing on the pole, no contact 
with the floor  

0.8 

 

D065 Lacaflip Marchetti 

Floor based back flip leg through 

– Only one hand in contact with the floor 
– End position in straddle  

0.9 

 

 

 

CBRF 

 

D016 Fonji 360° 1 

– Starting and final position: Flag Grip, no 
contact to the floor.  

– Final position is facing in the opposite 
direction of starting position.  

0.9 

 

D044 Shoulder Mount To Flip Out 

– Floor landing in upright position (no hands 
in contact to the floor) 
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0.9 

 

D063 Marosvolgy Jump 

Handstand to Shoulder Mount Straddle 

– Starting position: handstand 
– No contact to the floor onto final position 

0.9 

 

D062 Paggi Regrip 

Chinese Regrip to Shoulder Mount Plank 

– Final position: Shoulder Mount Plank  

 

0.9 

 

 

 

 

 

CBRF  

D038 Chest Momentum Back Flip Out  
–Floor landing in upright position, no hands in 
contact to the floor 

0.9 

 

D043 Basic grip momentum to back flip out  
Wyatt flip 
https://youtu.be/YP-14vyTroQ  
-Starting position: basic grip on pole 

-Deadlift momentum to back flip jump out 

-No legs and/or body in contact with the pole 

-Landing on the floor with no hands in contact to the 
floor 

1.0 

 

 

 

CBRF  

 

D017 Fonji 360° 2 

– Starting and final position: Flag Grip, no 
contact to the floor. 

– Final position is on the same side of the 
starting position, facing in the same 
direction of starting. 

1.0 

 

D027 Jump on Twisted flip to pole (Fedotov 
jump) 

– Starting from the floor ending on the floor, 
no hands in contact to the floor, final 
position of choice 
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1.0 

 

D101 Forearm back twisted flip (Breschi) 
–Starting from the floor ending on the floor, no 
hands in contact to the floor 

-No legs in contact to the pole during twist 

-Final position of choice 

1.0 

 

D108 Shouder Mount to pike flip out  
–Floor landing in uprigh position of choice (no 
hands in contact to the floor) 

-Pike position  

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

CBRF   

D022 Politov 1 

Shoulder Mount Falf Twist Flip  

– Starting and ending on the pole 
– No contact to the floor, final position of 

choice 

1.0 

 

 

 

CBRF 
 

D102 Politov 1 into Superman (Breschi 
Superman) 
Shoulder Mount Falf Twist Flip into Superman 

–Starting and ending on the pole 

–No contact to the floor, final position: Superman 

1.0 

 

D103 Armpit back flip regrip to flip out dismount 
(Breschi regrip dismount) 
-Complete armit back flip rotation 

–No contact to the floor, final position of choice 

1.0 

 

 

 

CBRF 
 

D023 Politov 2 

Chinese Front Flip  

– Starting and ending to the pole.  
– No contact to the floor  
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1.0 

 

 

CBRF 
 

D025 Shchukin Front Flip Out 

Flag Grip to Front Flip Out 

– Floor landing in upright position (no hands 
in contact to the floor)  

1.0 

 

 

 

 

CBRF 
 

D093 Chest Momentum Back Pike Flip Out  
(Fedotov) 

– Floor landing in upright position, no hands 
in contact to the floor 

– Pike position 

1.0 

 

 

 

 

 

 

CBRF 
 

D094 Brass Monkeey to front flip on pole 
(Breschi/Politov flip) 
–Starting and ending to the pole.  

–No contact to the floor 

1.0 

 

 

 

 

CBRF 

  

D039 Chinese Back Flip Out  

– Floor landing in upright position (no hands 
in contact to the floor)  

1.0 

 

D106 Front flip jump in shoulder (Ninja Jump) 
-Starting position on the floor 

-The rotation of the torso must end in Shoulder 

-The hands and shoulders must not touch the pole 
before the feet have left the floor. 
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1.0 

 

D042 Politov Jump On 

Back Jump to Handspring 

– Shoulders and back, facing the pole during 
the entire execution of the element 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

CBRF  

 

D112 Side flip to ballerina sit (Minina Mini Drop) 
https://youtu.be/kiy2OBT79X8  

-Starting position on the pole 

-360° side flip 

-Minimum one meter drop 

-Final position: ballerina sit 

-No hands, or feet in contact with the floor 

1.0 

 

 

 

CBRF 
 

D045 Shoulder Mount to Flip Out Split Landing  

– Floor landing in split position (sagittal or 
frontal in any direction)  

1.0 

 

D046 Shoulder Mount to Handstand Drop 
-Floor landing in handstand position  

 

1.0 

 

 

CBRF 

  

D100 Dismount flip out       
(Coker flip) 
-Grip of choice 

-No contact to the floor during the move 

-No hands in contact to the floor in the landing  
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1.0 

 

 

 

CBRF 

  

D069 Montanaro Bridge Drop 

Dangerous Bridge Drop 

-No contact to the floor during whole 
movement 

1.0 

 

 

 

 

CBRF 

 
D066 Politov Drop 

Chest Momentum Twist Flip to 
Cradle 

-Minimum one-meter drop 

1.0 

 

 

 

 

 

CBRF 

D098 Russian Split horizontal Drop 
–Start position in russian split 

horizontal 180° 

–A minimum of 1 meter drop 

–End position in pole sit 

–No hands on pole 

1.0 

 

 

 

 

 

CBRF 

D107 Masalova Jump out 
–Starting position in russian 

split horizontal 180° 

-Landing in upright position of 
choice, no hands on floor 

 

1.0 

 

 

 

 

 

CBRF 

D118 Dismount twisted flip out 
(Breschi/Politov Dismount Twist) 
https://youtu.be/rJrwNBmzVNU  

 -Grip of choice 

-180° back flip (tuck position) 
dismount with a complete twist 

-Floor landing in upright position 

-No hands and/or knees on the floor 
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14.  
GROUP E – SPINNING POLE ELEMENTS 

Athlete can choose any element from groups A (flexibility elements) or B (Strength elements) and declare it 
as spinning pole element be changing the code from A001 to A001/E or B001 to B001/E. 

a) Element must fill the original requirements described on the elements table and 
b) Spin minimum 720° on fixed position 

Note: Elements in C or D group cannot be used as spinning pole elements. 
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OFFICIAL POSA PARTNERS:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


