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VERSENYKIÍRÁS 

MALESZ MAGYAR KUPA – RÚD TÁNCMŰVÉSZET DIVÍZIÓ 

2022. 
 

 

Időpont: 2022.10.15-16. 

Helyszín: Folyondár Sportcentrum 1037 Budapest, Folyondár utca 15. 

Szervező: Magyar Levegősportok Szövetsége (továbbiakban MALESZ) 

 

Nevezés: 2022.09.09. éjfélig, de legfeljebb 150 versenyző jelentkezéséig (minden divíziót együtt véve) 

 MALESZ FB oldalán közzétett linken keresztül (elfogadva az adatkezelési tájékoztatót és 
hozzájárulva a versenyen készült képek, videók felhasználásához) 

 nevezési díj befizetésével egyéni: 15 000 Ft 
 duo: 21 000 Ft 
 csoport:30 000 Ft 
(MALESZ a nevezési díjat az Egyesületeken keresztül, egy összegű átutalással fogadja) 

 

Versenyzés feltételei: nevezés napján érvényes MALESZ versenyengedély 

 verseny napján érvényes sportorvosi engedély 

 verseny napján érvényes sportbiztosítás 

 aláírt felelősségvállalási és egyéb, MALESZ által konkrét versenyre előírt nyilatkozatok 

 a verseny napján regisztráció és megjelenés időpont szerint (pontos beosztás a MALESZ 
Facebook oldalán kerül feltüntetésre a verseny előtt legkésőbb 1 héttel) 

 

Kategóriák: kezdő (POSA COP 0.1-0.3 pontos elemek és ezek változatainak használata) 

 haladó (POSA COP 0.1-0.6 pontos elemek és ezek változatainak használata) 

 profi (POSA COP 0.1-1.0 pontos elemek és ezek változatainak használata) 

 parapole 
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Korcsoportok: varsity egyéni (születési év: 2016-2013.) 

 junior A egyéni (születési év: 2012-2008.) 

 junior B egyéni (születési év: 2007-2005.) 

 senior egyéni (születési év: 2004-1973.) 

 masters 40+ egyéni (születési év: 1982. vagy korábban) 

 masters 50+ egyéni (születési év: 1972. vagy korábban) 

 junior duo (születési év: 2012-2005.) 

 senior duo (születési év: 2004. vagy korábban) 

 csoport (3-6 fő) 

 

Színpad: minimum 8*4 m, balettpadlóval fedett 

rudak: 45 mm átmérő, 4 m magasság, rozsdamentes acél vagy króm, szemből nézve bal oldali 
fix, jobb oldali forgó 

rudak közti távolság 3 m 

tapadást segítő szerek (magnézia) a testen megengedettek, rudakra kenni tilos (vax, itac és 
egyéb, a rúdról nehezen lemosható és/vagy következő versenyző számára balesetveszélyes 
anyagok használata tilos) 

varsity kategóriában a színpadon spotter jelenléte kötelező (háttérben állva, veszélyes 
elemeknél közelebb lépve, minden kommunikáció a versenyzővel a koreográfia során tiltott) 

a rudak rögzítéséhez használt eszközök (traverz) érintése tilos 

 

Zene: hossza: 3:30-4:00 perc között 

 tartalmazhat vágást, több részletet, szöveget, de az nem lehet sértő, provokáló vagy trágár 

 beküldés: competitionbudapest@gmail.com e-mail címre, MP3 formátumban, 2022.09.23. 
éjfélig 

 versenyen USB-n is legyen ott külön 

 

Ruha, eszközök: tapadást segítő ruházat, testszínű anyag, intim részeken átlátszó vagy áttetsző anyag 
használata tiltott 

 intim részek és fenék mozgás közben sem látszódhat 

 ruha fel- és levétele engedélyezett, amennyiben nem fed fel intim testrészt és nem tartalmaz 
szexuális gesztust, utalást 

 eszközök használata és külsős személy színpadi jelenléte (rúdhoz nem érhet) megengedett 

 tűz, folyadék, por, vagy olyan anyag és eszköz használata, amelyet nem lehet maradéktalanul 
és gyorsan eltávolítani, nem megengedett 

 arcfestés vagy smink az arc maximum ¼ részén engedélyezett  
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Pontozási szempontok: Kivitelezés (max. 75 pont, levonó rendszerben): 
- spicc, nyújtott térd, testtartásbeli hiányosságok -0,5 pont / alkalom 
- kisebb csúszás -0,5 pont / alkalom 
- elemek közti átmenet pontatlan, határozatlan -1,0 pont / alkalom 
- rossz szögből bemutatott elem -1,0 pont / alkalom 
- nagyobb csúszás vagy egyensúlyvesztés -2,0 pont / alkalom 
- kéztörlés, haj vagy ruhaigazítás -2,0 pont / alkalom 
- esés -5,0 pont / alkalom 
- szinkron hiánya (duók, csoportok esetében) -1,0 pont / alkalom 
- rudak nem egyenlő használata -3,0 pont (egy alkalommal) 
- rudak 70% alatti használata -3,0 pont (egy alkalommal) 
- szinkron teljes hiánya -5,0 pont (egy alkalommal) 
Technika (max. 65 pont, megadó rendszerben) 
- koreográfia eredetisége 10 pont 
- trükkök kivitelezése 10 pont 
- átmenetek 10 pont 
- hajlékonysági elemek nehézsége 10 pont 
- erőelemek nehézsége 10 pont 
- dinamikus elemek nehézsége 10 pont 
- eredeti elem bónusz (egyéni) 5 pont 
- szinkronban bemutatott elemek bónusz(duó és csoport) 5 pont 
- kategóriában nem megengedett elem -5 pont / alkalom 
Művészi hatás (max. 100 pont, megadó rendszerben): 
- zeneválasztás eredetisége 10 pont 
- ruha, smink 10 pont 
- magabiztosság 10 pont 
- koreográfia 10 pont 
- előadásmód 10 pont 
- talaj akrobatika és tánc 10 pont 
- hely kihasználása (színpad, rudak) 10 pont 
- folyamatosság 10 pont 
- talajkoreográfia 10 pont 
- koreográfia egyensúlya 10 pont 
Főbíró (levonások): 
- jelmez hiba (nem tervezett leválás, stb.) -10 pont 
- szexuális gesztus -5 pont 
- 20 másodpercen belül nem jelenik meg a versenyző -3 pont 
- intim testrészek felfedése kizárás 
- tiszteletlen viselkedés a bírókkal szemben kizárás 
- etikátlan zenehasználat vagy témaválasztás kizárás 
- 60 másodpercen túl nem jelenik meg a versenyző kizárás 
- egyéb, a POSA szellemiségével ellentétes viselkedés kizárás 
Pontegyenlőség esetén a kiviteli pontszám dönt. 


