
Magyar Bajnokság – Hammock szakág 

VERSENY SZABÁLYZAT kiegészítés 

 

 

 

 
 
 
 
Versenyszabályzat – ugyanazok a szabályok vonatkoznak a hammock versenyzőkre, melyek a 
Magyar Bajnokság versenyszabályzatában közöltek. A Magyar Bajnokság versenyszabályzata 
a mérvadó, alábbi kiegészítéssel. 
  
1. Eszköz 
 
- Hammock: anyaga a versenyzők által megszokott rugalmasságú anyag 
 

• Felfüggesztés magassága: Tetszőlegesen állítható, motorhoz rögzítjük. 
 

• Felfüggesztés: 

*     egy pontos 

 

2. Eszközök használata 
 
A versenyen a versenyző használhatja a saját eszközeiket.  
 
A verseny napján reggel 8-9 óráig illetve a nagyszünetben lehetőséget adnak a szervezők, a 
hammock eszközök magasságának beállítására. 
 
MAGNÉZIA vagy BÁRMILYEN POR, KENŐCS ALAPÚ CSÚSZÁSGÁTLÓ HASZNÁLATA CSAK 
SAJÁT ANYAGON LEHETSÉGES. 
 



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.  
 
A verseny előtt a komplett versenyszám próbájára nincs lehetőség, kizárólag a hozott anyagok 
beállítására a verseny előtt meghatározott időintervallumban. Az anyagokat előzetesen kérjük 
beállítani, amihez a kötési magasságot +- 5cm-ben garantáljuk. 

4. Korcsoportok: 
Varsity (mixed)  6-9 years  

Junior A (men / women)  10-14 years 

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

Junior duo mix (A és B) 

Senior (men / women/ doubles)  over 18 years 

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

Masters 50+ (men / women) over 50 years 

 
 A KORCSOPORTOK a szervezők által ÖSSZEVONHATÓK!  

 
 Díjazás: 
 
Szakáganként, kategóriánként, korosztályonként I-III helyezett részesül érem díjazásban. 

Pontozás, értékelés, versenyzés szabályai, feltételei: 
 
A versenyen 4 vagy 5 fő alkotja a bírói testületet. 

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

 

Verseny feladat, lebonyolítás: 
 
Hammock szakág: 
 
Kezdő: derékon tartott elemek, vízszintes spárga, szétnyitott anyagban végrehajtott 
elemek              (koporsó, angyal…), egyszerű spárga, maximum egy fordulatú leforgás, állásban 
végrehajtható egyszerű pózok. A koreográfia hossza maximum 2perc. 
 
Haladó: spárga függőleges helyzetben, fejjel lefele, egy láb bekötéssel vagy bármely nehezített 
formában, könyéken vagy egy kézzel tartott erőelemek, 
mérleg tartások bokán, lábfejen lógás, nehéz átkötések, zuhanások, leforgások, csúszások, akrobatikus 
lejövetel a hammockról. A koreográfia hossza maximum 3 perc. 



 
Elit: versenyzői tapasztalattal és dobogós helyezéssel rendelkeznek profi vagy elit kategóriában, 
szabadon összeállított koreográfia melynek hossza maximum 3.30 perc. 
 
Fontos: teljes koreográfiákat várunk így a táncos elemek elfogadottak, kiegészítőket nem lehet 
használni. 
 
A talajon végrehajtott akrobatikus elemek nem kötelezőek, külön nincsenek pontozva.  
 
 Figyelem: az átsorolás jogát fenntartjuk! 
 

10. Versenyzés feltételei: 
 

A versenyre bárki jelentkezhet, aki legalább fél éve légtorna edzéseken vesz részt, vagy edzője 
javasolja.  
 
• A verseny kiírástól függően a regisztráció leadása (linken) és nevezési díj határidőn belüli 

kifizetése. 

• Érvényes sportorvosi igazolás másolatának a leadása regisztrációkor kötelező. 

 
• Jelentkezési lap, felelősségvállalási, szülői beleegyező, Covid-19 kérdőív és nyilatkozat 

kitöltése, regisztráción leadása a verseny szervezőinek. 

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

nem kötelező, de mindenki a saját fellelőségére indul a versenyen! 

A NEVEZÉS ELFOGADÁSA NEM MINŐSŰL AUTOMATIKUS INDULÁSI LEHETŐSÉGNEK!!!  

 
A szervező a Versenyszabályzatot bármikor megváltoztathatja! 

 

 


