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RÚDSPORT

Kezdő:

1. Körhinta forgás (Inverz fogásban minimum 360 fokos fordulat a rúd körül. Mindkét kéz
nyújtva, alsó kéz inverz tartásban, lábak pillangó tartásban)

2. Hátra vagy Előre külső napraforgó (Külső vagy belső lábról indított minimum 360
fokos fordulat a rúd körül. Mindkét kéz a rúdon, széles alapfogással, lábak pozíciója ‘Z’
tartásban párhuzamosan a talajjal)

3. Propeller (Belső láb indításával terpeszen át érkezés a rúd másik oldalára (180 fokos
fordulat). Lábak végig nyújtva, kezek váltott alapfogásban, a belső kéz fog felül.)

4. Pole sit (Rúdon ülés keresztbe tett lábbal. Rúd a két comb között, testtartás egyenes,
kezek a térden vagy a test mellett.)

5. Alap mászás (Crucifixen keresztül mászás a rúdon felfelé irányba haladva. A két láb
egymást keresztezi, az elülső lábnak spiccben kell lennie!)

Középhaladó:

1. Bicska (Fejjel lefelé terpesz. A két kéz, a belső kar, a törzs illetve a comb érhet csak a
rúdhoz. Kezek alapfogásban, nyújtva. Lábak szintén nyújtva, terpeszben.)

2. Hátrahajlás lábkulcsban vagy nyújtott lábbal (Hátrahajlás a rúdról fejjel lefelé. A
kiinduló pozíció Pole sit majd innen alsó láb nyújtva, míg a felső láb hajlítva a rúd köré
fonódik keresztezve a nyújtott lábat. Karok tetszőleges pozícióban, a rudat nem
érinthetik. Nyújtott lábas verzió esetén a felső láb is nyújtva kell legyen.)

3. Dugóhúzó (Nyújtott testhelyzetben, 360 fokos fordulat a rúd körül, a test a rúd előtt
helyezkedik el. Lábak teljesen nyújtva ceruza tartásban, felső kéz csavart kezes
fogásban.)

4. Félhold (Fejjel lefelé hátrahajlásban homorítás a rúdon. Tetszőleges fogás, karok teljesen
nyújtva. Lábak zárt pozícióban mindkettő nyújtva vagy a felső láb lehet hajlítva is.
Homorított testhelyzet, a csípő és a lábak párhuzamosak a talajjal).

5. Gemini (Fejjel lefelé lógás térdhajlatakasztással. Karok tetszőleges helyzetben, nem
érhetnek a rúdhoz. Külső láb a rúd köré fonódik, míg a belső nyújtva van, párhuzamos a
talajjal. Testhelyzet enyhén homorított.)



Haladó:

1. Allegra (Kiinduló helyzet belső geminiből, belső láb/comb illetve törzs ér csak a rúdhoz.
Belső kéz a rudat fogja a belső láb fölött, testhelyzet homorított. Lábak haránt spárgában
nyújtva vannak, külső kéz tetszőlegesen a test mellett vagy a rúd mögött keresztezve rá
fog a külső lábra.)

2. Vállon átfordulás (Terpesz a rúdnál tetszőleges fogásban. Karok hajlítva, a váll illetve
nyak (opcionális) szorosan illeszkedik a rúdra. Testhelyzet párhuzamos a talajjal, lábak
terpeszben nyújtva. A fogás lehet csésze vagy alapfogás esetleg vegyes.

3. Csavartkezes aysha (Kézenállás a rúdon csavartkezes fogásban. Mindkét kéz nyújtva,
felső kéz csavart fogásban, míg az alsó inverzben. Lábak nyújtva terpeszben vagy ceruza
tartásban, nem érintkezhetnek a rúddal! Testhelyzet fejjel lefelé, párhuzamos vagy
függőleges a talajjal.)

4. Gemini lábváltás (Kiinduló póz külső geminiből. A belső láb nyújtva, egy köríven
keresztül záródik a rúdra, míg a külső láb ezzel egyidőben lehoz a rúdról és kinyújt. A
testhelyzet párhuzamos a talajjal, enyhén homorított, csak a lábak érintkezhetnek a rúddal
a kezek nem.)

5. Kosárka (Kiinduló póz nyújtott lábas hátrahajlás. Kezek nyújtva, lábak nem érintik a
rudat, hanem hajlítva vannak agyar tartásban, közelítve a fejhez. Testhelyzet homorított.)

KARIKA
Kezdő:

1. Őzike (Felső íven, 2 kar között egyik láb térdhajlatban akasztva, másik láb teljesen
kinyújtva)

2. Amazon (A tartó kar teljesen nyújtva, a karika a nyak egyik oldalával megtámasztva, a
lábak zártak)

3. Koporsó (Belső kar könyék hajlatban akasztva, lábak nyújtottak és zártak, a teljes test
párhuzamos a talajjal)

4. Skorpió (Azonos térdhajlat és kéz akasztás a karika alsó ívén, másik kéz fogja a szabad
láb bokáját)

5. Superwoman (Lábak zártak, a felső kar nyújtva fogja a karikát, a másik nem ér a
karikához)

Középhaladó:

1. Jade (Lábak egy oldalon helyezkednek el , a törzs a karika másik oldalán van, azonos
kéz-, lábfogás, a spárga szöge min.160°)

2. Balerina (A derék a karika alsó ívén, egyik láb a felső ívben megtámasztva, másik lábat
fogja a 2 kéz)

3. Ceruza (Lábak keresztezve, a karika a combok és a lábfejek között, a törzs homorít)
4. Malom forgás (Kiindulási póz:egyik láb hajlítva a karika alsó íven, alsós fogás, a törzs

egyenes, fejjel fölfelé, 1 vagy több teljes fordulat)
5. 1 lábon térdlógás (Csak az egyik láb ér a karikához, az alsó íven térdhajlatban akasztva)



Haladó:

1. Einarming (Csak a tartó kar ér a karikához, a lábak nyújtva, a törzs a tartó karra
csukódik)

2. Orosz spárga (Karok vállszélesen kapaszkodnak a felső íven, egyik láb a karika alsó
ívén talptámaszon, másik láb haránt spárgára nyitva min.160°-ban, a törzs az alsó láb felé
hajol, a lábak és a karok is teljesen nyújtva)

3. Fecske tartás (Csak a csípő ér a karikához az alsó íven, lábak zárva és nyújtva, a törzs
homorít)

4. Könyök spárga (Csak az egyik könyökhajlat ér a karikához, ami fogja az ellentétes láb
bokáját vagy lábfejét, másik láb hajlítva, és azt fogja az ellentétes kéz, a spárga szöge
min.160°)

5. Leszaltó (Térdhajlatról indított dinamikus elem, talpra érkezéssel. a kezek nem érhetnek
le érkezésnél)

Silk

Kezdő:

1. Gólya (Egyik láb csomóban, karok fej fölött kapaszkodnak nyújtott könyökkel, másik láb
passzéban felhúzva,a törzs kissé előre dől)

2. Kéztekerés-spárga (Mindkét kéz 1 vagy 2 tekerésben,a törzs fejjel lefelé, lábak haránt
spárga pozícióban min160°)

3. Gombócka (A silk a két comb között ,egyik láb körül tekerve, a törzs oldalra fordulva
zsugor tartásban, a karok nem érnek a silkhez)

Középhaladó:

1. Négyzet (Egyik láb kétszer betekerve, a törzs fejjel lefelé, a bekötött lábhoz képest
ellentétes kéz összefogja fej alatt a silket, a szabad kar és láb nyújtva eltolja a 2 szálat,
négyzet formát alkotva)

2. Gombócka zuhanás (Kiinduló helyzet : gombócka, plusz egy tekerés a derék
körül-lefordulás, az érkezésnél egyik kéz fogja a silket és az egyik láb hajlítva akasztva a
silken)

3. Hasontartás (Silk a hasnál, tartó kar teljesen nyújtva, törzs rácsukódik a nyújtott zárt
lábakra)

Haladó:

1. Hurok-spárga (A bokák hurokban a silken, haránt vagy angol spárga pozícióban, a
spárga szöge min.180°, a könyökök nyújtottak)

2. Banán (A silk a hát mögött megy el, a tartó kar nyújtva, a szabad kar és a lábak nem
érnek a silkhez)

3. Hurok zuhanás (Mászásból belső láb akasztás, alsó láb a silk áthúz, egy hurkot hagyva,



alsó kar fogja a silket. Érkezés: a hurok teljesen rácsúszik az alsó lábra, legalább 1
méteres zuhanás után, a felső kar nem fogja a silket, a felső láb végig hajlítva marad)

Minden koreográfiában a kötelező elemek kötelezően benn kell legyenek, azon felül szabad
döntés, mivel tölti ki a versenyző a fennmaradt időt.

koreográfia  hossza:

rúd: k1,5, kh2, h2-2,25

karika: k2,5, kh3, h3,5

silk: k3 kh3,5, h4

duó: választott szint ideje + 30 másodperc


