
MALESZ 
Amatőr Kupa 

 
2022. 

HUNGARY Budapest 

VERSENY SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.  Általános Rendelkezések                                                                                       
A verseny rendezésével szeretnénk lehetőséget biztosítani minden első MALESZ versenyére 
készülő versenyzőnek az országban (életkortól függetlenül) aki ezt a különleges sportágat 
választotta, hogy megmutathassa tehetségét, megmérettethesse tudását színpadon is. Csak 
az számít, ha indultál már valaha MALESZ Magyar Bajnokságon vagy Magyar Kupán. 
Amennyiben még nem, itt a helyed az Amatőr Kupán, mint első versenyző. 
 
Versenyszervező: Magyar Levegősportok Szövetsége 
Verseny helyszín: Folyondár Sportközpont 
Pontos cím: Budapest 
 

• A helyszín rendelkezik öltözői létesítménnyel, melyet kizárólag a sportolók, az edzők és a 
hivatalos személyzet használhat. 

• A helyszín nem szab korhatárt.  
 
Elérhetőségek:  
Email: competitionbudapest@gmail.com 
 

A versenyre történő belépés versenyzőknek a regisztráción kapott azonosítóval. 
Minden érdeklődőnek, a rendezvény megtekintése belépőjegy megváltása után lehetséges 

Nézőtérre belépés kizárólag a pénztárnál a csuklóra erősített karszalaggal! 
  
1/1. Eszközök 
 
1/1/1. Karika: A versenykarika anyaga acél. 100cm külső átmérővel. Esetenként lehet ettől 
eltérő anyagú és méretű 
 

• Felfüggesztés magassága: Karika eszköznél körülbelül 4 m magasan lehet rögzíteni az 
anyagokat. Az acél tartószerkezethez rögzített 1-1,5m-es statikus kötelekre akasztva  

 
• Felfüggesztés: 

*     egy pontos 

*     két pontos 
 
1/1/2. Silk: anyaga a versenyzők által megszokott rugalmasságú anyag 
 

• Felfüggesztés magassága: Silk eszköznél körülbelül 6-7 m magasan lehet rögzíteni az 
anyagokat. Az acél tartószerkezethez rögzített 1-1,5m-es statikus kötelekre akasztva  

 
• Felfüggesztés: 

*     egy pontos 

Karika és silk esetén minden versenyző hozza a saját eszközét. 
 
 

 



1/1/3. Rúd:  
 
Színpadi rudak paraméterei Magasság: 3,75 m Átmérő: 4,5 cm Anyaga krómozott acél Fix rúd 
nézői bal, forgó rúd nézői jobb, rudak közti távolság: 2,5 m  
 
2. Eszközök használata 
 
A versenyen a Silk és Karika szakágban versenyző használja a saját eszközeiket.  
 
Karikánál strabádli használható. 
 
RÚDON MEGENGEDETT A TAPADÁST SEGÍTŐK HASZNÁLATA, AZONBAN ILYEN ESETEKBEN A 
VERSENYZŐNEK GONDOSKODNIA KELL A RÚD TISZTITÁSÁRÓL A KOREOGRÁFIA 
BEMUTATÁSÁT KÖVETŐEN.  
 
3/1 Helyszín paraméterei 
 
Terem: 

A verseny küzdőterének kialakítása a következő szempontok alapján: 

• Színpad 

• Nézőtér: nézők létszámának megfelelő légtechnikával rendelkezik.  
 
Professzionális fény és hangtechnikával rendelkezik, melyet a színpadtechnikai cég 
szakembere fog kezelni! 
 
Kérjük fokozottan figyeljen mindenki a tisztaságra és rendre, illetve az alkalmazott házirend 
betartására.   
 
Színpad: 
Mérete: min 3x4 méter 
 
Az egyéni légtornaeszközt a színpad közepén kerül elhelyezésre, körülötte min. 2m 
távolságban üres teret kell biztosítani. hogy a nézők és a bírók számára biztosítva legyen a 
legjobb nézet.  

4. Korcsoportok: 

 
Varsity (mixed) 6-9 years  

Junior A (men / women / doubles) 10-14 years 

Junior B (men / women / doubles) 15-17 years 

Senior (men / women/ doubles) over 18 years 

Masters 40+ (men / women / doubles) over 40 years 



Masters 50+ (men / women / doubles) over 50 years 

5. Szakágak 
  

• Karika 
• Silk 
• Rúd 

 
6. Kategóriák 
 

• Kezdő 
• Középhaladó 
• Haladó 

 
 
 A KORCSOPORTOK ÖSSZEVONHATÓK!  

 
7. Díjazás: 
 
Szakáganként, kategóriánként, korosztályonként I-III helyezett részesül ÉREM és oklevél 
díjazásban, többiek emlékérmet és emléklapot kapnak. 

 
8. Pontozás, értékelés, versenyzés szabályai, feltételei: 
 
8/1. pontozás, értékelés: 
 
A versenyen min 4 fő alkotja a bírói testületet. 
 

• Nehézelem bíró 
• Művészeti hatás bíró 
• Kiviteli bíró 
• Főbíró 

 

8/2. Verseny feladat, lebonyolítás: 
 

AMATŐR KÖTELEZŐ ELEMEK 
dokumentum tartalmazza 

 Figyelem: az átsorolás jogát fenntartjuk! 
 

10. Versenyzés feltételei: 
 

A versenyre bárki jelentkezhet, aki eddig még nem versenyzett a Magyar Levegősportok 
Szövetsége egyik versenyén sem (Magyar Bajnokság és Magyar Kupa számít) és magyar vagy 
kettős állampolgár, rendelkezik érvényes versenyengedéllyel, melyet szövetségünk állított ki.  



 
• Érvényes sport-balesetbiztosítással kell rendelkezni, ami a verseny idejére érvényes. 

Mindenki a saját fellelőségére indul a versenyen! 

• A verseny kiírástól függően a regisztráció és nevezési díjak, határidőn belüli teljesítése. 
 

10/1. Nevezés, nevezési díj:  

Nevezni kizárólag az alábbi linken található Google űrlap kitöltésével lehet, melynek részei a 
hozzájáruló és elfogadó nyilatkozat is.  

https://forms.gle/GrmmrYXkdRw7ZRfq7 
 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. április 30. éjfél 

 
Több kategóriában indulók esetében kategóriánként kell a nevezést leadni. 

 
10/2. nevezés érvényessége 

 
Nevezés az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes: 

• Kitöltött Google drive űrlap  
• (14 év alatti gyermek esetén szülő gondviselő aláírása a versenyre érkezéskor) 
• (14-18 év alatti gyermek esetén a gyermek és szülő gondviselő aláírása a versenyre 

érkezéskor együttesen) 
• nevezési és regisztrációs díj, megfizetése 
• Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató letölthető: 

https://drive.google.com/file/d/1JjzcRwAeBTJ33ur1YUoTrYXxc-
LTSWqe/view?fbclid=IwAR0Il8tsC0DbUwsdE4eQK2We3qufmiUuuaq3KeQXM2h2yAlGipvhec
K2e9E 

 
  

 
Szükséges Nyilatkozatok 18 év alatt: 
https://drive.google.com/file/d/1qKLuJqgBrsBMmfXfeaukRMAK8vQdLYk-/view?usp=sharing 
 
 
Szükséges Nyilatkozatok 18 év felett: 
https://drive.google.com/file/d/14CrhL49GLXQBWvMFOy_OGKnR2gomDQlb/view?usp=shar
ing 
 
A NEVEZÉS ELFOGADÁSA NEM MINŐSŰL AUTOMATIKUS INDULÁSI LEHETŐSÉGNEK!!!  

 
 
 



10/3. Nevezési Díj 

A nevezési díj kategóriánként fizetendő. (NEM VISSZATÉRÍTHETŐ) és mindenki számára 
kötelezően fizetendő! 

Egyéni kategória: 12.990.-/koreográfia, ha több koreográfia van  

Duó kategória: 18.990.-/koreográfia 

Fizetési határidő: 2020. április 30. hétfő 

Fizetési mód: a sportegyesületed intézi, magánszemély nem utalhat. Keresd fel az 
egyesületed. 

Banki adatok:  

Számlaszám: 11731001-23126208-00000000 

IBAN: HU31  11731001-23126208-00000000 

SWIFT: OTPVHUHB 

Név: Magyar Levegősportok Szövetsége  

utalásnál a közlemény rovatban kérjük megadni a versenyző nevét és a választott szakág, 
divízió és korcsoport (Pl: Kiss Ramóna karika, kezdő, varsity, vagy Kormorán Egyesület karika, 
csoport, vagy Kovács-Kiss karika senior duó), több versenyző esetén csak a versenyszám 
darabszámot és emailben küldeni kikre vonatkozik a befizetés: 
competitionbudapest@gmail.com 

 
10/4. Belépőjegyek: elővételben  

 

11. A versenybíróságra vonatkozó szabályok 
 
• Kizárólag az adott versenyre rendelkezik hatáskörrel. 

• 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 a versenyjegyzőkönyv lezárásával befejezi a munkáját, és mint testület, feloszlik. 

• A VB határozata ellen kizárólag a verseny ideje alatt a VB elnökénél, vagy a verseny 
szervezőjénél lehet fellebbezni. Fellebbezés az utolsó koreográfia végéig tehető meg! 

• Fellebbezés módja: 35.000 Ft készpénz megfizetése után írásos jegyzőkönyv felvétele. 
Válasz: 3 munkanapon belül. 

• A versenybíróság tagjait a verseny rendezői jelölik ki. 

• A versenybíróság elnöke a verseny tartama alatt a legfőbb hivatalos személy. 



 
Függetlenségét és jogkörét nem csorbíthatja semmilyen kívülről jövő utasítás, rendelkezés 
vagy befolyásolás. Feladatát pártatlanul tartozik ellátni. 
A verseny szabályos lefolytatása érdekében a versenyt rendezőivel szoros kapcsolatot tart 
fenn, az esetleges hiányosságok megszüntetésére azt felkéri. 
Beosztja a versenybírókat, ellenőrizheti, és szükség esetén utasíthatja őket. 
Joga van a versenyt elhalasztani vagy félbeszakítani, ha valamilyen külső ok a verseny 
szabályos lefolytatását vagy a versenyzők testi épségét veszélyeztetné. 
Hatásköre minden rendkívüli kérdésben dönteni, vagy a versenyszabályoktól való esetleges 
eltéréseket – kivételes esetekben - engedélyezni. 
A verseny szervezői ellenőrzik a nevezések szabályszerűségét, lebonyolítják a sorsolást, 
felelősek a programfüzetben szereplő adatokért. A módosításokat (pótnevezések, 
lemondások, cserék) átveszi és átvezeti a programba, a szervező felelős a módosított program 
közzétételéért. 
 

12. A versenyzőkre vonatkozó szabályok 
 
12/1. A versenyzőnek joga van:  

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

• Megismételni a teljes gyakorlatát, a vezetőbíró engedélyével amennyiben olyan ok miatt 
szakadt meg, melyért ő nem okolható  

• Gyorsan elhagyni a verseny termet, vezető bíró engedélyével, ha ésszerű, személyes oka 
van rá. 

• Rendelkezni 30 mp idővel az eszközről történő leesést követően,  

• Beszélni az edzőjével, az eszközről történt leesését követően rendelkezésére álló időben. 

• Tiszta, előkészített, ellenőrzött eszközön bemutatni a gyakorlatát 
 

12/2. A versenyzők felelőssége: 

Ismerni az értékelési előírásokat, versenyszabályzatot, HÁZIREND-et, s ezek előírásainak 
megfelelően viselkedni, betartani a biztonságra vonatkozó előírásokat és teljes mértékben 
saját felelőssége a testi épsége és saját felelőssége eldönteni, ismerni fizikai 
teljesítőképessége határait és ez alapján megválasztani a gyakorlatát. A versenyző teljes 
mértékben felelősséget vállal saját testi épségéért. 

 
12/3. A versenyzők feladatai: 
 
 Általánosságok 

o Gyakorlatát befejezve, a versenyző el kell, hogy hagyja a színpadot. 

o A verseny időtartama alatt tartózkodnia kell az tevékeny bírókkal történő beszélgetéstől.  



o Tartózkodnia kell a verseny késleltetésétől: túlzottan hosszú ideig a színpadon 
maradástól, gyakorlata végeztével, a színpadra való ismételt vissza meneteltől, visszaélni 
a jogaival vagy barátságtalanul viselkedni a többi résztvevővel. 

o Tartózkodnia kell minden fegyelmezetlenségtől, vagy bántó magatartástól, ami a többi 
résztvevő érdekeit sértheti.  

o Panasztételre illetve óvásra az utolsó versenyszám végéig van lehetőség, Mind az óvást, 
mind a panasztételt a szervezőknél kell megtenni akik, továbbítják ezt a főbíró részére 

 

13. Zene  

• A zene lehet instrumentális vagy szöveges, azonban a szöveg nem tartalmazhat 
erőszakra, szexualitásra, politikai hovatartozásra vonatkozó megnyilvánulásokat akár 
szövegesen akár hangeffektben. Lehet összemixelt és tartalmazhat effektet. 

 
14. Versenyöltözék  

Nők öltözéke: 

o A versenyző köteles az előírásoknak megfelelő kétrészes vagy egy részes ruhát viselni. 

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

o Az alsó rész (sportnadrág, öltözet) kivágása nem haladhatja túl az ágyék vonalát, 
maximum 2 cm-el érhet lejjebb az ülep aljánál, a láb körül.  

o A versenyző csak azt a „logóját”, reklámfeliratát és jelvényét viselheti a támogatónak, 
amit az aktuális verseny szervezői megengednek.  

o A versenyzőnek tartózkodnia kell az ékszerviseléstől, (nyaklánc vagy karkötő). Mindössze 
pici fülbevaló (stift) engedélyezett. 

o Tilos tangában lenni, illetve, ha elcsúszik az öltözet a fenék, az ágyék részen vagy a mellnél, 
azért pontlevonás jár. 

 

Férfiak öltözéke: 
 
• Az alsó rész (sportnadrág) kivágása nem haladhatja túl az ágyék vonalát, maximum 2 cm-el 

érhet lejjebb az ülep aljánál, a láb körül.  

• Engedélyezett a mellény, de annak levétele nem 

• Engedélyezett a hosszú nadrág, de annak levétele nem. (ha hosszú nadrágban kezdte a 
gyakorlatát, akkor abban is kell abbahagynia.  

• Férfiak nem sminkelhetnek. 

Egyéb kiegészítők: 

Silk esetében olyan kiegészítő, ami az anyagot károsíthatja (cipő, ruházatból kiálló éles 
tárgy….)  nem használhatók. 



15. Smink és haj 

o A fiatalabb korcsoportok sminkje csak a természetes tulajdonságokat hangsúlyozhatja és 
ezért csak halványan alkalmazható. Az egyetlen kivétel ez alól a szabály alól, ha a téma 
teszi indokolttá, és az egyáltalán nem csábító természetű; például dzsungel zene és 
koreográfia. Itt a témával kapcsolatos sminket megengedik, de az sem lehet túlzó.  

o A smink a felnőtt nőknek engedélyezve van, hogy ezzel is tükrözzék előadásukat. A smink 
tartalmazhat pl.: műszempillákat, díszítéseket, strasszokat. Tilos maszkot viselni vagy 
bármilyen fajta testfestéket használni.  

16. Kizárás - Diszkvalifikáció  
 
• A sportolót kizárhatják a versenyből, ha a verseny alatt vagy után megszegi a szabályokat.  
• A sportoló kizárható a versenyről, ha elköveti a következő szabálysértések valamelyikét: 

• Megszegi az etikai kódexet.  

• Jelentkezési lapon hamis információ megadása.  

• Sportszerűtlen viselkedésért.  

• A ruházat eltávolításáért.  

• Erotikus stílusú koreográfiáért (pl.: Test szuggesztív simogatása, mell cirógatása, csípő, 
mell rázása).  

• Ha negatívan nyilatkozik valaki a rúdsportról, légtornáról a közönségnek vagy a 
médiának.  

• Ha a támogatókról negatívan nyilatkozik a médiának.  

• Ha a sportszövetségről, versenyszervezőkről, szövetségi tagokról negatívan nyilatkozik a 
médiának és/vagy közösségi média felületeken a verseny előtt, alatt, után. 

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

• Szabályok és rendelkezések megszegése.  

• Dopping vétség esetén. 
 

17. Vagyoni értékű jogok: 

• Filmezés-tv- hang és képanyagok: Egyéni fotó készítése, illetve nyilvánossággal történő 
megosztása, szervezők írásos engedélye alapján lehetséges. Videó és hangfelvétel 
készítése kizárólag saját otthoni felhasználásra lehetséges. Nyilvánosságra hozatala 
semmilyen média felületen NEM ENGEDÉLYEZETT!!!  Ezen pontok megszegése esetén 
vállalom szervezők részére 100 euro bánatpénz megfizetését.  

• Hirdetés: reklámanyagok kihelyezése, illetve szóróanyagok osztása szervezők írásos 
engedélyével lehetséges. 

 
 
 
 
 



18. Egyéb rendelkezések 

• A szervezők nem vállalnak anyagi felelősséget a verseny időtartama alatt 
bekövetkezett balesetekért, károkozásokért – a nevezés feltétele az érvényes sport-
balesetbiztosítás. 

• A szervezők a verseny időtartama alatt elveszett, eltűnt tárgyakért, értékekért anyagi 
felelősségvállalással nem tartoznak. 

 
A szervező a Versenyszabályzatot bármikor megváltoztathatja! 

 

 


