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1. Általános rendelkezések 

A verseny megrendezésével, szeretnénk lehetőséget biztosítani mindenkinek az országban, akik ezeket a 

művészi sportágakat űzik, hogy megmutathassák tehetségüket, összemérhessék tudásukat 

versenykörülmények között. A verseny célja, hogy színteret biztosítson a sport és a művészet 

találkozásának, hogy a kettő összefonódását erősítse, a két műfajt egyesítse és lehetőséget adjon ennek a 

fúziónak a megélésére, bemutatására színpadi körülmények között és megismertesse azt a művészetek 

világában is. 

 

1/1. Eszközök  

 

        1/1.1 Rúd eszközök 

    A versenyzők két féle eszközön mutathatják be gyakorlataikat: 

• Rúd 

• Kínai rúd 

• Lengőrúd 

 

1/1.1.1 Rúd  

A gyakorlatot két rúdon kell bemutatni: statikus és forgó rúd. A versenyrúd anyaga mindkét rúd 

esetében krómozott acél, magassága 4 m, átmérője 45mm. A rudak közötti távolság 3m, forgó rúd a 

rendezői jobb oldalon helyezkedik el. Az eszközt a szervező biztosítja. 

1/1.1.2 Kínai rúd 

A verseny gyakorlatot 1 statikus rúdon kell bemutatni. A versenyrúd anyaga acél gumibandázzsal 

bevonva, magassága 5m, átmérője 48mm. Az eszközt a szervező biztosítja. 

1/1.1.3 Lengőrúd 

A verseny gyakorlatot 1 felfüggesztett rúdon kell bemutatni. A versenyrúd anyaga kétféle lehet: 

krómozott acél vagy acél gumibandázzsal bevonva. A rúd magassága 4m, átmérője 45mm. Az 

eszközt a szervező biztosítja. 
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     1/1.2 Az eszközök tisztítása: 

• A versenyen 2 fő rúdtisztító személyzetet kell biztosítani, akik minden versenyző után 

letisztítják a rudat (1 fő/ rúd), ha a versenyző kéri, bekenik magnéziával. A tisztításhoz 

szükséges anyagokat a verseny szervezője biztosítja. 

• Magnéziát illetve egyéb csúszásgátló anyagot a versenyző köteles biztosítani magának. 

Waxot illetve gyantát tilos a rudakra kenni! 

• Kínai rúdon csúszásgátló anyag nem használható csak a kézen! 

• Igény szerint a versenyzőnek lehetősége van, saját magának is magnéziával bekenni a rudat 

az előadás megkezdése előtt. 

• A gyakorlat megkezdése előtt a versenyző ellenőrizheti a rudak tapadását, erre maximum 30 

másodperce van, és kérhet további takarítást illetve megnéziázást amennyiben úgy ítéli meg, 

hogy a rúd tapadása/állapota nem megfelelő. Amennyiben a versenyző elfogadja a számára 

előkészített rudat úgy utólagosan a szervezők felé a rúd állapotával kapcsolatban nem élhet 

panasszal a gyakorlat eredménytelenségét illetően. 

 

A versenyen a komplett versenyszám próbájára nincs lehetőség, a színpadpróba folyamán minden 

versenyzőnek maximum 1:30 perce áll rendelkezésre. Ezalatt az idő alatt ellenőrizheti zenéjét, a 

beállított fényt illetve a forgó és statikus rúd állapotát, kivitelezheti gyakorlatának részleges próbáját. 

 

 

1/2. A színtér 

8 m átmérőjű, kör alakú előadó tér áll rendelkezésre, jobb és bal oldalt 1-1 motorral ellátva. Az előadótér   

háttere illetve két oldalt fekete függönnyel lesz eltakarva. 

 

1/3. A koreográfia és zene 

1/3.1 A zene időtartam 

Gyermek (UP I-UP IV.) kategória esetén: 3:00 – 3:30 perc +/- 5 mp 

Junior, Felnőtt, Senior 40+ és Master 50+ kategóriák esetén: 4:00 – 4:30 perc +/- 5 mp 

  1/3.2 A zene 

A zene nem tartalmazhat trágár kifejezéseket, ezen kívül bármilyen stílus képviseltetheti magát, 

preferencia a különböző táncstílusok kibontakozása, érzelmek, történet megjelenítése a színpadon. A 
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választott zenét legkésőbb 2022. Szeptember 25. éjfélig el kell juttatni a szervezőkhöz mp3 

formátumban, emailen (airfest.championship@gmail.com). 

Nem versenyezhet két versenyző azonos zenére ugyanabban a divízióban és korcsoportban illetve 

ugyanazon eszközön. Zene azonosság esetén az a versenyző jogosult használni a zenét, aki azt előbb 

beküldte a verseny szervezőinek.  

A zenét a verseny szervezői kötelesek ellenőrizni. Ha bármilyen probléma merül fel a zenével 

kapcsolatban, akkor azt haladéktalanul kötelesek jelezni a versenyzők felé, de legkésőbb 

Szeptember 30-ig. 

Minden versenyző köteles magával pendriveon is elhozni a zenéjét, mp3 formátumban. Ezt a 

szervezők csak abban az esetben kérik el ha a beküldött zenével probléma merülne fel a helyszínen. 

Amennyiben a versenyző nem küldi el határidőre a zenéjét illetve nem hozza azt magával a 

helyszínre, úgy a szervezők nem vállalnak felelősséget sem a zenéért sem pedig a versenyszám 

előadásának biztosításáért. 

 

1/3.3. A koreográfia 

A koreográfiának tartalmaznia kell talajon illetve szeren eltöltött időt.  

• A talajon eltöltött idő gyerekek (UP I-IV. korcsoport) esetén minimum a teljes koreográfia 

10%, maximum pedig a 20%-t töltheti ki. Junior illetve Felnőtt/Senior/Master korcsoportok 

esetén a koreográfia hosszának minimum 25%, maximum 35%-t töltheti ki. Talajmunkának 

az tekinthető amikor a versenyző egyik testrészével (kéz, láb) sem ér a rúdhoz. A talajon 

történő, de a szer segítségével kivitelezett mozgás (pl forgások) nem számíthatóak bele a 

talajon eltöltött időtartamba. 

• Rúd kategória esetén a versenyző köteles a gyakorlatát forgó illetve statikus rúdon is 

bemutatni. A forgó illetve statikus rúdon eltöltött minimum idő 60 másodperc, a versenyző 

szabadon választhat, hogy a fennmaradó időt forgó vagy statikus rúdon vagy esetleg a két 

eszköz között megosztva tölti el.  

• A versenyzőnek a koreográfia ideje alatt legalább egyszer be kell járnia a rúd teljes 

magasságát. Klasszikus rúd esetében a versenyző választhat, hogy a statikus vagy a forgó 

rúdon teljesíti a feltételt. A feltétel akkor tekinthető teljesítettnek ha a versenyző kinyújtott 

kézzel eléri a rúd tetejét. 

• A koreográfiának igazodnia kell egy adott stílushoz illetve előadásmódhoz. A stílust a 

koreográfia egészére vonatkozóan amíg az előadásmódot a talajmunkára vonatkozóan kell 

kiválasztani. Stílus választása csak junior illetve attól idősebb korcsoportok számára 

szükséges míg előadásmódot minden korcsoportnak kell választania. A stílusok illetve 

előadásmódok az 1/4. pontban vannak megjelölve illetve részletezve. 
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• A koreográfiának nem kell kötelező elemeket tartalmaznia, a versenyző szabadon választhat 

milyen elemeket mutat be a választott szeren. 

A versenyző bevonhat külső személyeket a koreográfiájába akik segítik az előadását azonban ezek a 

személyek csak passzív résztvevők lehetnek, a talajon illetve a versenyzővel együtt (pl páros tánc, 

emelés, stb) mozoghatnak, de a szerekhez nem érhetnek hozzá. Kivételt képeznek ez alól a színpadi 

kellékek (pl szék).  

A koreográfia nem tartalmazhat erőszakkal, márkajelzéssel kapcsolatos történetet illetve nem lehet 

rasszista, megkülönböztető vagy politikai indíttatású. Továbbá nem tartalmazhat olyan témát ami 

bárkinek a hovatartozását, identitását, vallását vagy esetleges történelmi eseményeket sérthet (pl. 

holokauszt). Ha a versenyző bizonytalan, hogy az általa választott téma/történet előadása 

megengedett-e, akkor emailben megkérdezheti azt a szervezőktől 

(airfest.championship@gmail.com). Amennyiben a versenyző megsérti a tartalmi előírásokra 

vonatkozó szabályokat úgy a versenybíróságnak joga van azonnal kizárni őt a versenyből. Ebben az 

esetben a főbírónak joga van megszakíttatni a versenyző gyakorlatát és felszólítani arra, hogy 

elhagyja a színpadot. 

 

1/4. Verseny kategóriák, stílusok és előadásmódok 

 

 1/4.1. Divízió 

• New star: azon versenyzők számára akik: 

• akik még soha nem vagy maximum egy országos versenyen vettek részt  

• Amatőr: azon versenyzők számára akik esetében legalább egy szabály érvényesül:  

• még soha nem vettek részt hivatalosa országos versenyen profi illetve elit kategóriában 

• még soha nem vettek részt nemzetközi versenyen 

• hivatalosan országos versenyen már kétszer végeztek dobogós helyezésen (1-3. helyezés) 

amatőr kategóriában a verseny napját megelőzően (csak azok az eredmények számítanak 

ahol az adott versenykategóriában legalább 5 induló volt). 

• Profi: azon versenyzők számára akik estében az alábbiak közül legalább egy szabály 

érvényesül: 

• háromszor vagy annál többször végeztek országos versenyen dobogós helyezésen (1-3. 

helyezett) amatőr kategóriában a verseny napját megelőzően (csak azok a helyezések 

számítanak ahol az adott versenykategóriában legalább 5 induló volt). 

mailto:airfest.championship@gmail.com
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• már részt korábban országos versenyen profi vagy elit kategóriában 

• már részt vettek nemzetközi versenyen 

Amennyiben a versenyző sportolói múltja (torna, rsg, egyéb tapasztalat) vagy egyéb okok miatt 

edzője indokoltnak tartja úgy lehetséges magasabb divízióban is nevezni abban az esetben is ha a 

versenyző még soha nem volt korábban országos versenyen. Eszerint a new star vagy amatőr 

divízióba tartozó versenyzők is indulhatnak magasabb kategóriába egyéni preferencia szerint. Ezen 

szabály értelmében tehát a divíziók közötti úgynevezett felfelé nevezés lehetséges saját, egyéni 

döntés alapján, a lefelé nevezés azonban nem megengedett. Ha valaki annak ellenére nevez egy adott 

divízióba, hogy nem jogosult az indulásra úgy a szervezőknek illetve a bírói testületnek joga van 

átsorolni őt a megfelelő divízióba. 

 

1/4.2. Kategória 

A versenyzők minden eszközön (rúd, kínai rúd, lengő rúd) az alábbi kategóriákban nevezhetnek: 

 

• Női egyéni 

• Férfi egyéni 

• Duó (lehet női, férfi, és vegyes) 

• Csoport (3 vagy több fő esetén, lehet női, férfi és vegyes) 

 

A kategóriák azonosak minden korcsoport számára. Duó illetve Csoport kategória esetén a 

versenyszámot lehetőség van előadni a verseny számot szinkronban is, e tekintetben nincsen a 

kategóriák között különbség, a versenyzők szabadon dönthetnek, hogy milyen módon adják elő páros 

gyakorlatukat. A versenyzőnek lehetősége van több kategóriában is képviseltetni magát. 

 

 

1/4.3. Stílus 

A junior, felnőtt, senior illetve master korcsoportban versenyzők az alábbi stílusokban mutathatják 

be az előadásukat. Utánpótlás korcsoportok esetén a versenyszámnak nem kell stílushoz igazodnia. 

 

• Dráma: célja egy konkrét történet elmesélése, melyben a drámai elemek illetve előadás mód 

a domináns mind a zene, kosztüm, előadás illetve koreográfia tekintetében. 

• Komédia: célja, hogy a versenyző előadásával mosolyt csaljon a zsűritagok és a nézők 

arcára. Az előadás lehet egy vicces történet, apró történetek összefűzése, vagy épp önirónia, akár 

csattanóval a végén. 
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• Show: Célja, hogy a versenyző igazi showt varázsoljon a színpadra, elkápráztassa a zsűri 

tagjait és szórakoztassa a közönséget. Az előadás lehet egy kifinomult nőies esetlegesen kacér 

vagy egy érzelmes akár melankolikus hangulatú, érzelmeket vagy más jelenségeket (pl 

természeti elemek, stb) megjelenítő előadás. A koreográfia lehet lágy, művészi vagy táncos 

gyakorlat esetleges sportos elemekkel tűzdelve vagy akár egy dinamikus, akrobatikus jellegű 

könnyed, szórakoztató előadás. A versenyző szabadon választhatja ki mit ad elő, mi az amiben 

legjobban önmagát tudja adni és azonosulni tud a színpaddal. 

 

A stílust a versenyzőnek a jelentkezési lapon kell megjelölnie. Junior, Felnőtt, Senior és Master 

korcsoportú versenyzők esetében a választott stílushoz való hűséget a művészi hatásbíró állapítja 

meg. 

 

1/4.4. Előadásmód 

A versenyzőknek a floorwork (talajmunkát) egy választott előadásmódban kell bemutatniuk. Az 

előadásmód minősége (tartás, tisztaság, eredetiség, stb) vagyis a talajmunka egésze a technikai bírók 

által kerül pontozásra. A versenyzők az alábbi előadásmódokból választhatnak: 

 

• Acro: jellemzője az akrobatikus, dinamikus talajmunka. A versenyző talajmunkáját főleg 

akrobatikus elemek (flick, arabel, szaltó stb) és azoknak az összekötései, kombinációi 

határozzák meg. 

• Dance: jellemzője egy vagy több táncstílus képviseltetése. A versenyző a talajon eltöltött 

időben valamilyen táncot vagy táncos jellegű koreográfiát mutat be. 

• Flow: jellemzője egy könnyed, lágy esetleg művészi talaj gyakorlat. Az előadás tartalmazhat 

egyszerűbb dinamikus elemeket (pl spárga, híd, bógni, kitartott hajlékonysági vagy erő 

pózok, átfordulások stb), de nem lehet dominánsan akrobatikus jellegű. 

 

1/4.5.  Korcsoportok   

 

Gyermek Junior Felnőtt 

UP I. 7-8 év Junior I. 15-16 év Felnőtt 18+ 

UP II. 9-10 év Junior II. 17-18 év Senior 40+ 

UP III. 11-12 év  Master 50+ 

UP IV. 13-14 év   
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1/5. A versenyzés feltételei: 

A versenyre bárki jelentkezhet, aki : 

• legalább fél éve űzi a sportágat a választott kategóriában és eszközön 

• a nevezési lapot, kiskorú esetén a beleegyző nyilatkozatot is, hiánytalanul kitöltötte és a megjelölt 

határidőig elküldte az alábbi email címre: airfest.championship@gmail.com  

• a részvételi díj befizetéséről a másolatot (banki átutalás visszaigazolásáról vagy a blokkról) 

határidőre elküldte 

• a verseny részvételi díjat kijelölt határidőig megfizette 

• abban az esetben ha a versenyző nem jelenik meg a versenyen illetve eláll a versenyzéstől, a 

szervezők nem kötelesek a nevezési díjat visszatéríteni 

 

1/5.1 Nevezés és határidők 

A versenyre való bejutás feltétele az előbbi bekezdésben (1/5.) megjelölt pontok teljesítése. 

• A részvételi díj befizetési határidő: 2022. Szeptember 11. éjfél 

• Jelentkezési lap beküldési határidő: 2022. Szeptember 11. éjfél 

• Zene beküldési határidő: 2022. Szeptember 25. éjfél 

 

1/5.2 Nevezés érvényessége: 

A nevezés érvényes ha: 

• a hiánytalanul kitöltött nevezési lapot a megjelölt határidőig leadta (lsd. 1/5.1 pont) 

• a verseny részvételi díját határidőre megfizette és annak másolatát (az átutalásról vagy a 

blokkról) a jelentkezési lappal együtt elküldte 

• a választott zenét a 1/3.2. pontban megjelölt határidőig leadta a szervezőknek 

• 14 év alatti gyermek esetén a szülői beleegyező nyilatkozatot a nevezési lappal együtt 

határidőre leadta 

1/5.3 Nevezési díjak 

• Verseny részvételi díj: 12.000 ft/fő 

Több kategória illetve szer esetén: 

• Verseny részvételi díj: 10.000 ft/fő/kategória illetve szer 

1/5.3. Díjak megfizetése 

• Személyesen az Akropoleisz Rúdtánc és Légtorna Stúdióban (1123 Budapest, Alkotás utca 

29. – Márvány u. Sarok) 

mailto:airfest.championship@gmail.com
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• vagy banki átutalással az AKROPOLEISZ Rúd- és Levegősportok Egyesülete 

számlaszámára: K&H Bank 10400968-50526967-88551009. A közeleményben kérjük a nevező 

nevét és kategóriáját feltüntetni. 

 

1/6.  Díjazás 

Kategóriánként, korosztályonként I-III. helyezett részesül érem díjazásban. Minden kategóriában a 

szervezők fenntartják a jogot, hogy megfelelő létszám hiányában a korosztályokat összevonja (minden 

kategória esetében 5 fő a minimum). 

Kategóriáktól illetve korcsoporttól függetlenül az alábbi különdíjak kerülnek kiosztásra: 

• Az év előadóművésze 

• A legifjabb tehetség 

• A legeredményesebb stúdió 

• A legeredményesebb edző 

 

A különdíjakról a versenybíróság tagjai határoznak. A legeredményesebb edző illetve stúdió különdíja az 

adott iskola/edző által nevezett versenyzők összesen gyűjtött pontszáma alapján kerül kiosztásra. 
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2. Bírói testület 

 

2/1. A versenybíróság  

 

A versenybíróság elnöke (Főbíró) felügyeli a versenyt, és betölti a versenybíróság elnökének szerepét. A 

versenybíróság elnökségének tagjaival együtt a feladata a következő: 

 

2/1.1. A versenybíróság feladata 

• Megtartani és felügyelni minden egyes bírói összejövetelt, és tájékoztató megbeszélést.  

• A szabályok alkalmazása a versenyen érintett bírókra vonatkozóan.  

• Általában egyetlen pontszám sem változtatható, miután azt közzétették, kivéve az időmérés 

hibáit.  

• A versenyen tapasztalható szabálytalanságokkal kapcsolatban a figyelmeztetések 

megfogalmazása. 

• Megír egy jelentést a versenyt követően az ott tapasztaltakról, esetleges hibákról, és eljuttatja 

azt a szervezőknek. 

 

A jelentés tartalmazza:  

• A versenyre vonatkozó általános észrevételeket, a különös incidenseket a jövőre vonatkozó 

következtetések érdekében. 

• A bírók munkájának analizálását, az alábbi előterjesztésekkel  

• Szankcionálni azokat a bírókat, akiknek a munkájuk kifogásolható volt 

• Feljegyzi az esetleges közbelépéseket (pontszámmódosítás pontozás előtt vagy után)  

 

2/1.2. Technikai bíró 

Feladata a gyakorlat nehézségi értékének pontozása az alábbiakban meghatározott szempontok szerint. 

Egyes esetekben plusz pontokat számolhat fel. 

Pontozása: 

• Dinamika (0-10p) 

• Erő (0-5p) 

• Hajlékonyság (0-5p) 

• Eredeti összekötések (0-10p) 

• Előadásmód (választott floorwork előadás minősége) (0-5p) 

• Nehéz elemkapcsolatok (5 bónuszpont/gyakorlat) 
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• Zuhanások/Akrobatikus rúdelemek (maximum 5 bónuszpont kapható/gyakorlat) 

Maximum megszerezhető technikai pontszám: 35 pont + maximum 10 bónuszpont = 45 pont 

 

2/1.3. Művészi hatás bíró 

Feladata a gyakorlat során a versenyző érzelmeinek kifejezését, a kosztüm, a zene és az előadásmód 

összhatását értékelni. Figyeli a mimikát, a kézmozdulatokat, a tartást. Pontozáskor figyelembe veszi az 

előadás eredetiségét, folyamatosságát, bemutatásának módját, zene értelmezését illetve a koreográfia 

teljes összhangját. 

Pontozása: 

• önkifejezés (mimika, kézmozdulatok, gesztusok, stb) (0-10 p) 

• kosztüm – haj/smink – zene összhangja (0-5 p) 

• kosztüm – haj/smink – előadás összhangja (0-5 p) 

• koreográfia összhangja (kosztüm-haj/smink-zene-előadásmód-koreográfia teljes egysége)   

(0-10 p) 

• tartás (spicc/térd/hát tartása/karmunka/fejtartás) (0-10 p) 

• stílus hűség (0-10 p) – csak junior, felnőtt, senior és master korcsoportok esetén kerül 

pontozásra! 

• floorwork – előadás összhang (talajmunka és a szeres munka egysége) (0-5 p) 

• előadás tisztasága (kivitelezés, kidolgozottság, precizitás) (0-5 p) 

• folyamatosság (szeres elemek összekötésének folyamatossága) (0-5 p) 

• folyamatosság (talaj illetve szeres munka összekötésének folyamatossága) (0-5 p) 

• katarzis élmény: jó történet, különösen átütő előadás, érzelmek kiváltása esetén 15 

bónuszpont (!) adható amennyiben a bíró ezt indokoltnak látja 

Maximum elérhető művészi pontszám gyermek/junior korcsoportok esetében: 60 pont + 15 

bónuszpont = 75 pont.  

Junior/Felnőtt/Senior/Master korcsoportok esetén: 70 pont + 15 bónuszpont = 85 pont 

 

2/1.4. Büntető bírók illetve pontok 

A büntető illetve az időmérő bíró feladata a gyakorlat során a hibák megfigyelése továbbá annak 

ellenőrzése, hogy a versenyző a szabályzat gyakorlatra vonatkozó minden pontját betartotta-e. A 

büntető bíró pontozza, hogy a kosztüm/smink/haj megfelelnek-e a szabályzatban leírtaknak, a 

tartáshibákat illetve a súlyosabb rontásokat (esés, stb). Az időmérő bíró figyeli, hogy a versenyző 

pontosan kitöltötte-e a talajon illetve rudakon (forgó, statikus) kötelezően eltöltendő idő mértéket mely 

a szabályzat 1/3.3 pontjában meg van határozva. 

Pontozásuk: 
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• kilógó fehérnemű (5p) 

• esés (10p) 

• egyensúlyvesztés/bizonytalanság (1p/alkalom) 

• kötelezően talajon töltött idő illetve forgó/statikus rúdra vonatkozó minimum idő megsértése 

(5p) – időmérő bíró pontozása 

• smink/haj/kosztüm előírásainak megsértése (5p) 

• spicc/térd hiba (0.5p/alkalom) 

• koreográfiára vonatkozó feltételek megsértése (a rúd teljes magasságának minimum egyszeri 

bejárása nem teljesül) (5p) 

 

 

2/2. Bírói tevékenység feltételei:  

Minden nagykorú személy versenybíró lehet aki:  

• aki minimum 2 éves versenyzői vagy előadói tapasztalattal rendelkezik az eszközön, amit pontoz 

• vagy több éves táncművész tapasztalattal rendelkező személy 

• vagy bárki, aki valamely torna szakágban (Aerobik, Akrobatikus torna, Férfi torna, Gumiasztal, 

Mindenki tornája, Női torna, Ritmikus gimnasztika) minimum két éves versenyzői tapasztalattal 

rendelkezik,  

• vagy olyan személy, aki több mint két évig dolgozott cirkusz művészeti ágban 

• az időmérő bírói poszt esetében a versenybírói feltétel a nagykorúság illetve, hogy az adott személy 

minimum 1 éve űzze a szert ahol az időt méri és tagja legyen valamely sportegyesületnek 

 

 

2/3. Adminisztrátor  

Segíti a bírák munkáját, összesíti a pontszámokat, felmutatja a végleges pontszámot. 
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3. A versenybíróságra és szervezőkre vonatkozó szabályok 

 

3/1. Versenybíróságra vonatkozó szabályok 

• Minden versenyre – csak arra a versenyre hatáskörrel rendelkező - versenybíróságot kell létrehozni. 

• Versenybíróság feladata; minden résztvevő számára egyenlő esélyeket biztosítani, szabályoknak 

megfelelően lebonyolítani a versenyt.  

• A VB tagjai külső személytől nem fogadhatnak el utasítást. 

• A VB hatáskörébe tartozik a versenyszabályok értelmezésével kapcsolatban, a verseny folyamán 

felmerülő kérdések eldöntése 

• A VB határozata ellen fellebezésnek helye nincs, a VB döntése végleges. 

• A VB tagjait a verseny rendezői jelölik ki. 

• A VB elnöke a verseny időtartama alatt a legfőbb hivatalos személy. 

• Függetlenségét és jogkörét nem csorbíthatja semmilyen kívülről jövő utasítás, rendelkezés vagy 

befolyásolás. Feladatát pártatlanul köteles ellátni. 

• A verseny szabályos lefolyása érdekében a verseny rendezőivel szoros kapcsolatot tart fenn, az 

esetleges hiányosságok megszüntetésére felkéri őket. 

• Joga van a versenyt elhalasztani vagy félbeszakítani, ha valamilyen külső ok a verseny szabályos 

lefolytatását akadályozná vagy a versenyzők testi épségét veszélyeztetné. 

• Hatásköre minden rendkívüli kérdésben dönteni, vagy a versenyszabályoktól való esetleges 

eltéréseket – kivételes esetekben - engedélyezni. 

• A VB tagjainak a verseny időtartama alatt tilos a versenyzőkkel és azoknak kísérőivel beszélni illetve 

bármilyen módon kapcsolatba lépni. 

 

3/2.  Rendezőkre vonatkozó szabályok 

• A verseny szervezői kötelesek ellenőrizni a nevezések szabályszerűségét, lebonyolítani az indulási 

sorrend sorsolást, felelősséget vállalni a programfüzetben szereplő adatokért. A módosításokat 

(pótnevezések, lemondások, cserék) átvenni és átvezetni a programba, a módosított programot 

közzétenni. 
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4. A versenyzőkre vonatkozó szabályok 

 

4/1. A versenyzők jogai  

A versenyzőnek joga van: 

• A szabályokban előírtak szerint, annak értelmében, pontosan és egyenlően értékeltnek lenni  

• Megismételni a teljes gyakorlatát a főbíró engedélyével, amennyiben olyan ok miatt szakadt meg, 

melyért ő nem okolható  

• Gyorsan elhagyni a versenytermet a főbíró engedélyével, ha ésszerű illetve személyes oka van rá. 

• Magnéziát vagy egyéb csúszgátló anyagot használni a 1/1.2 pontban megjelöltek szerint 

• Rendelkezni 30 mp idővel a szerről történő leesést követően 

• Beszélni az edzőjével a leesését követően rendelkezésére álló időben. 

• Tiszta, előkészített, ellenőrzött eszközökön bemutatni a gyakorlatát 

 

4/2. A versenyzők felelőssége 

A versenyző felelős 

• Ismerni az értékelési előírásokat és annak megfelelően összeállítani a gyakorlatot 

• Koreográfiájának fény igényeit legkésőbb Szeptember 25-ig a rendezőknek írásban megadni vagy a 

jelentkezési lapon nevezéskor feltüntetni. 

• Színpadi kellékeit legkésőbb Szeptember 25-ig írásban leadni vagy a jelentkezési lapon feltüntetni. 

A kellékek elkészítése, odaszállítása a versenyző feladata. Amennyiben a versenyző nem adja le 

kellékeinek listáját határidőre a szervezőknek és azt valamilyen okból a verseny során nem használhatja 

(pl égő fáklya, szúró/vágó eszköz vagy bármely más veszélyes/gyúlékony stb anyag) úgy azért a 

szervezők nem vállalnak felelősséget és jogukban áll megtagadniuk a versenyzőtől az eszköz 

használatát. 

• Amennyiben él azzal a lehetőséggel, hogy más személyeket is bevon az előadásába, azt jeleznie kell 

a szervezők felé a legkésőbb Szeptember 25-ig vagy a jelentkezési lapon feltüntetni. 

• Nevezés határidőn belül történő eljuttatása 

 

4/3. A versenyzők feladatai 

A versenyző köteles 

• Köteles megkezdeni gyakorlatát, ha a zenéje megszólal. Ha nem az Ő zenéje szólal meg, nem köteles 

megkezdeni a gyakorlatát. 
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• Gyakorlatát befejezve, a versenyzőnek el kell hagynia a színpadot. 

• A verseny időtartama alatt tartózkodnia kell az aktív bírókkal történő beszélgetéstől.   

• Tartózkodnia kell a verseny késleltetésétől: túlzottan hosszú ideig a színpadon maradástól a 

gyakorlata végeztével, a színpadra való ismételt vissza meneteltől, visszaélni a jogaival vagy 

barátságtalanul, sportszerűtlenül viselkedni a többi résztvevővel. 

• Tartózkodnia kell minden fegyelmezetlenségtől vagy bántó magatartástól, ami a többi résztvevő 

érdekeit sértheti.  

• Köteles az ünnepélyes eredményhirdetésen részt venni 

 

4/4. Versenyöltözék  

4/4.1. Nők öltözéke: 

• A dressz lehet két részes vagy egy részes. 

• A ruházat kivágása (dekoltázsa) elöl megfelelő legyen; nem lehet mélyebb, mint a szegycsont 

közepe.  

• Testszínű/necc anyag vagy betét esetében a dressz díszítésének egyértelműen tükröznie kell 

és a zsűri számára jól láthatónak kell lennie, hogy az átlátszó rész a kosztüm része és nem 

fedetlen testfelület.  

• A hát szabadon hagyása engedélyezett, a ruha hátulja lehet mélyen kivágott, de nem lehet 

mélyebb, mint a csípőcsont vonala 

• Az alsó rész kivágása nem haladhatja túl az ágyék vonalát,  

• A versenyző gyakorlatának eljárása alatt nem lehet reklámfelület 

• A versenyzőnek tartózkodnia kell az ékszerviseléstől, (nyaklánc vagy karkötő) kivéve, ha 

színpadi kellék. 

• Tilos tangában lenni, illetve ha elcsúszik a dressz a fenékről, az ágyékról, vagy a mellnél, 

azért kizárás jár. 

• Hosszú vagy rövid szoknya illetve nadrág, jelmez viselése engedélyezett, az öltözék azonban 

nem zavarhatja a versenyzőt számának előadásában. 

• Balettcipő, magassarkú, bokacsizma és egyéb lábbeli viselése engedélyezett. 

4/4.2 Férfiak öltözéke: 

• Az alsó rész (sportnadrág) kivágása nem haladhatja túl az ágyék vonalát.  

• Engedélyezett a mellény, póló, ing 

• Engedélyezett a hosszú vagy térdnadrág  

• Cipő viselése engedélyzett amennyiben nem akadályozza a gyakorlatot 
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4/5. Egyéb kiegészítők és használatuk 

• Kiegészítők használata megengedett (kalap, köpeny, magassarkú, jelmez amit később esetleg levesz 

a versenyző, szék, lepel, kendő, szárny, harisnya stb...) 

•  A versenyzőt segítheti más karakter mondanivalójának elmesélésében, egy passzív szereplő, aki 

színészi játékával vesz részt az előadásban (maximum 10 fő) 

• Használhatóak színpadi kellékek, amik könnyen mozgathatóak. Ezeket a szervezőknek kérjük előre 

jelezni írásban legkésőbb Szeptember 25-ig vagy a jelentkezési lapon feltüntetni. 

• Tilos égő, szúró/vágó eszközt kellékként használni, illetve bármilyen olyan gyúlékony, robbanó vagy 

veszélyes anyagot ami a helyszínt illetve emberi életet veszélyeztethet. 

4/6. Smink és haj 

• A hajnak a nyakat és az arcot teljesen szabadon kell hagyni úgy, hogy az arc jellemzőit, az 

arckifejezést, a nyak nyújtását a bírák szabadon láthassák. Nem szabad, hogy megzavarja az előadást a 

haj nyakról, vagy arc elöl való elsöprése. A kiengedett haj engedélyzett amennyiben nem tarkarja az 

arcot és a frizura nem zavarja a művészt az előadásában. 

• A fiatalabb korcsoportok (utánpótlás) sminkje csak a természetes tulajdonságokat hangsúlyozhatja és 

ezért csak halványan alkalmazható és nem lehet csábító természetű. Az egyetlen kivétel ez alól a 

szabály alól, ha a téma teszi indokolttá a sminket; például dzsungel zene és koreográfia. Ebben az 

esetben a témával kapcsolatos smink illetve maszk viselése megengedett, de az sem lehet túlzó.  

• A smink a felnőtt nőknek és férfiaknak engedélyezve van, hogy ezzel is tükrözzék előadásukat. A 

smink tartalmazhat pl.: műszempillákat, díszítéseket, strasszokat, arcfestést, csillámport, stb... 

• Ezen előírások megszegése pontlevonást von maga után. 
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5. Kizárás – Diszkvalifikáció 

 

A sportolót kizárhatják a versenyből, ha a verseny alatt vagy után megszegi a szabályokat.  

 

A sportoló kizárható a versenyről, ha elköveti az alábbi szabálysértések bármelyikét:  

• Etikátlanul viselkedik.  

• Jelentkezési lapon hamis információt ad meg.  

• Sportszerűtlen viselkedésért.  

• A ruházat eltávolításáért.  

• Erotikus stílusú koreográfiáért (pl.: Test szuggesztív simogatása, mell illetve intim testrészek 

simogatása és mutogatása, stb.) A testhullámok és nőies táncelemek nem tartoznak bele a fentiekbe.  

• Ha negatívan nyilatkozik valaki a rúd illetve levegősportokról a közönségnek vagy a médiának.  

• Ha a szponzorokról negatívan nyilatkozik a médiának.  

• Ha nyilvánosan kritizálja az eredményt, a bírókat, a sportolókat vagy a bíráskodást. 

• Ha a szabályokat és rendelkezéseket megszegi  

• Ha a divízióra (new star/amatőr/profi) vonatkozó szabályokat megszegi vagy bebizonyosodik, hogy 

nem volt jogosult az adott divízióban indulni. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Egyéb rendelkezések 

 
 

6/1. Versenyekre vonatkozó feltételek 

A versenyen a következő technikai személyzetet kell biztosítani: 

• orvos illetve mentőápoló 

• 2 tagú rúdtörlő személyzet, akik minden előadó után letörlik a rudakat, ezzel biztosítva az egyenlő 

versenyzési feltételeket, és a tiszta rudakat. 

• takarítók (számuk a rendezvény nagyságától függ, a rendezvények ideje alatt biztosítaniuk kell a 

mellékhelységek tisztaságát, felszereltségét) 
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• 2 motorkezelő (vizsgával rendelkező) 

• 1 szerelő (beszereli és ellenőrzi az eszközöket) 

• 2 jegyszedő (a bejáratnál) 

• 2 regisztrációs munkatárs (a regisztrációs pultnál) 

 

6/1.1. Létesítményre vonatkozó feltételek: 

• Színtér biztosítása 

• Bírói szoba biztosítása 

• Regisztrációs pult biztosítása 

• Öltöző/Sminkszoba biztosítása a versenyzők számára 

• Bemelegítő/Felkészülő tér a versenyzők számára 

Továbbá:  

• A helyszínnek rendelkeznie kell biztosítással és tűzvédelmi előírásokkal.  

• A helyszínnek rendelkeznie kell öltözőkkel és toalettekkel 

• A helyszínnek mindenkor biztonságosnak kell lennie 

• Az öltözőt kizárólag a sportolók, az edzők és a hivatalos személyzet használhat 

• Biztosítani kell az orvosi csapatot, amikor a közönség és a sportolók a helyszínen vannak 

• A helyszín nem szabhat korhatárt 

 

6/1.2. A verseny előadóterének kialakítása 

• Színtér – Lásd 1/2. pont 

• Bírói testület számára olyan helyet kell biztosítani, ahonnan az előadás minden részlete jól 

látható  

• Stúdió (mp3 lejátszó és mikrofonok) 

• Hangtechnika: a helyszínen a szervezők által megfelelő hangtechnika biztosított lesz. 

• A háttérnek egyszínűnek kell lennie, reklámot nem tartalmazhat. (egyszínű függöny) 

• Oldalháttér jobb és baloldalon: 6x6 m alapterületen a verseny vagy a szervező logója, esetleg 

szponzori reklám. 

• Kamerák  

• Fénytechnika: A helyszínen fénytechnika biztosítva lesz 

• Nézőtér: A nézők létszámának megfelelő légtechnikával rendelkezzen. 

 

6/2. Vagyoni értékű jogok 

• Filmezés-tv-s, fotós jogdíj: verseny rendezőjének egyéni rendelkezései alapján. 
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• Reklám: verseny rendezőjének egyéni rendelkezései alapján. 

• Jegybevételek: Minden esetben a szervezőket illetik meg, kivéve, ha a lebonyolítóval másképp 

egyeznek meg. 

 

6/3. Egyéb rendelkezések 

• A szervezők nem vállalnak anyagi felelősséget a verseny időtartama alatt bekövetkezett balesetekért 

– a nevezés feltétele az érvényes sport-balesetbiztosítás. 

• A szervezők a verseny időtartama alatt elveszett, eltűnt tárgyakért, értékekért anyagi 

felelősségvállalással nem tartoznak. 

 

 

 


