Magyarországon elsőként a HBPF olyan pontozási rendszert vezet be a saját fitnesz- és testépítő versenyein,
amelyen a sportolók összevetése mellett, az egyén értékelésére is külön hangsúlyt fektet. A korábbi időszaktól
eltérően a színpadon a versenyzőket nem pusztán egymáshoz hasonlítjuk, hanem - versenyszabályzatuknak
megfelelően - külön is vizsgáljuk az egyén adottságait és a felkészülésbe fektetett munkáját, energiáját.
Ennek érdekében a női Model Physique kategóriák esetében eltöröljük az opcionális pózokkal történő „I” sétát
és bevezetjük a kötelező pózokkal történő „T” séta bemutatását.
Ez lehetőséget ad a bírónak a színpadon álló versenyző egyéni felkészültségének értékelésére, valamint
lehetőséget nyújt az indulónak az aktuális forma több szögből történő bemutatására, esetenként plusz pontok
szerzésére a felkészültségének szintjétől kezdve (ilyenek pl. a genetikai adottságok, izomtömeg,
kidolgozottság stb..) a prezentációig bezárólag.
Az adott kategóriában elvárt színpadi forma alapjául a versenyszabályzatban bemutatott versenyzők fizikuma
az irányadó.
ONLINRE REGISZTRÁCIÓ
Magyar versenyekre:
Az éves tagság igénylése (amely előfeltétele a HBPF Magyarország versenyein történő indulásnak) és a
regisztráció az adott verseny versenykategóriáira KIZÁRÓLAG a www.hbpf.hu oldalon keresztül online
történik, amely a versenyt megelőzően 1 héttel zárul. Helyszíni regisztráció nincs!
A tagsági és regisztrációs díjak fizetése történhet a weboldalunkon a SimplePay rendszerrel, valamint az online
regisztrációt követően banki átutalással. Utóbbinál 48 órán belül kell kiegyenlíteni a díjakat, ellenkező esetben
a rendszer automatikusan törli a regisztrációt!
A versenyzők a befizetett összegről a megadott adatokkal elektronikus számlát kapnak a megadott e-mail
címükre!
Külföldi versenyekre:
A WBPF szövetség külföldi versenyeire kizárólag azok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek éves HBPF tagsággal
és az adott versenyszezonban magyar versenyen is indulnak!
Ezekre a versenyekre kizárólag a HBPF Magyarország titkárságán keresztül történhet a regisztráció az
info@hbpf.hu e-mail címen!
A külföldi versenyeken a nevezési díj fizetése a versenyregisztráció során készpénzben, az adott ország
pénznemében történik!
Akik nem jelentkeznek a www.hbpf.hu weboldalán vagy az info@hbpf.hu címen, nem vehetnek részt az adott
versenyen! Hiába jelennek meg a versenyen, az indulási jogot megvonjuk!
A kontinens versenyekre (Európa-bajnokság, Világbajnokság) a regisztrációs csomagárat meghatározott
időre előre ki kell fizetni a megadott pénznemben, készpénzben. A versenyzők erről írásos átvételi
elismervényt kapnak.
HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ
A versenyt megelőzően magasság és testsúly ellenőrzés történik, valamint a versenyzők itt veszik fel a
rajtszámukat is. A regisztráció során kapják meg a HBPF Magyarország által szervezett versenyek hivatalos

versenypólóit az online regisztráció során megadott méretben, valamint a kiválasztott rajtszámukat és start
csomagjaikat a résztvevők.
Barnítás / smink / frizura: A versenyt megelőzően kötelező a versenyzőknek a helyszíni Pro Tan barnítás, és
elvárt a nők számára a „glamour” smink és frizura.
A VERSENY MENETE
Színpadi prezentáció:
A versenyzők a regisztrációnál kapott rajtszámot viselve a bikini alsó részén bal oldalon, a számok növekvő
sorrendjében lépnek a színpadra a kategóriájuknak előírt lábbeliben.
Az értékelés 2 fordulóban történik:
1. forduló (egyéni értékelés): A versenyzők a rajtszám szerinti növekvő sorrendben egyesével jönnek fel a
színpadra és egyenként mutatják be a színpadon kijelölt ponton a kötelező pózokat a bíróknak. (T séta / 90
sec) A kötelező pózokat bemutató T-séta után a versenyzők a színpad 2 oldalán kijelölt helyre állnak be.
2. forduló (összevetés): Miután az utolsó versenyző is bemutatkozott, a versenyzők együtt bemutatják a
kötelező pózokat.
Fél perces „Showdown” zárja a kategória versenyét, amelyben a versenyzők a számukra legelőnyösebb
pózokkal mutatják be fizikumukat show műsor jelleggel a bírók és a nézők számára.
Összehasonlítások:
A kategóriák alatt a kötelező pózok során történnek az összehasonlítások, amely során minden versenyző egy
vonalban felsorakoztatva ugyanabban a pózban mutatja be a fizikumát előröl, hátulról és az oldalnézetekből.
Ez alatt a bíróknak lehetőségük nyílik rá, hogy helyezésekre pontozhassák a részvevő versenyzőket arányaik
és felkészültségük alapján.
Kihívások:
Kategóriánként 5 versenyző felett történhetnek. Az első 3-5 helyre pozícionált versenyzőt hívják ki a bírók a
több fős mezőnyben először összehasonlításra. Ők a többi versenyző elé, a színpadon arra kijelölt vonalban
sorakoznak fel a bírók számára értékelésre. A versenyzők ismételten bemutatják a kötelező pózokat, szükség
esetén a vezető bíró kérheti a színpadi sétát. (A színpad háttere felé fordulva és vonulva, majd vissza a bírók
felé fordulva és vonulva.) Amennyiben jelentős létszámú a kategória, úgy 5 főként kerül sor a kihívásokra.
Amennyiben a létszám nem jelentős és egyértelműek a helyezések, felesleges kihívások nincsenek!
Eredményhirdetés, díjátadás:
Az eredményhirdetések a lebonyolított kategória sorrendben zajlanak.
A kategória valamennyi indulója a színpadra vonul. A színpad két oldalán felsorakoznak. Azok, akik nem
kerültek be a TOP5-be, a színpad közepére sorakoztatva startérem és emléklap átadásban részesülnek. Ezek
átadása után a versenyzők a színpadról levonulnak.
Ezt követően megkezdődik a TOP5 kihirdetése és a díjak átadása a helyezések sorrendjében az 5. helyezettől
az 1. helyezettig. Az első 5 helyezett érmet, oklevelet, az első 3 helyezett kupát nyer.
Minden egyéb extra tárgynyeremény és pénzdíj a promoter és a szponzorok felajánlásainak függvényében
kerül átadásra.
Abszolút Bajnok választás:
A díjátadásokat követően a Model Physique kategória valamennyi bajnoka együtt mérkőzik meg az Abszolút
Bajnok címért.
Nyereményük az Abszolút Bajnok medál. Minden egyéb extra tárgynyeremény és pénzdíj a promoter és a
szponzorok felajánlásainak függvényében kerül átadásra.

A T-séta menete:

Maximum 90 másodperc áll a versenyző rendelkezésére, amely alatt be kell mutatnia a helyesen kivitelezett
„T” sétát, amelynek a menete:
-

A versenyző besétál a start helyre és bemutat egy opcionális beköszönést (1. számú útvonal)
A versenyző előre sétál a színpad közepére és bemutat egy helyesen kivitelezett szembe pózt (2. számú
útvonal)
A versenyző negyed fordulatot tesz jobbra és bemutat egy helyesen kivitelezett bal oldalsó pózt
A versenyző elsétál a színpad bal sarkába (szemből nézet) és bemutat egy helyesen kivitelezett bal oldalsó
pózt (3. számú útvonal)
A versenyző negyed fordulatot tesz balra és bemutat egy helyesen kivitelezett szemből pózt
A versenyző vissza sétál a színpad közepére és bemutat es helyesen kivitelezett jobb oldalsó pózt (4. számú
útvonal)
A versenyző átsétál a színpad jobb sarkába (szemből nézet) és bemutat egy helyesen kivitelezett jobb
oldalsó pózt (5. számú útvonal)
A versenyző negyed fordulatot tesz jobbra és bemutat és bemutat egy helyesen kivitelezett szemből pózt
A versenyző vissza sétál a színpad közepére és bemutat egy helyesen kivitelezett hát pózt (6. számú
útvonal)
A versenyző hátra sétál a start helyre és elköszön (7. számú útvonal)
Aa versenyző a színpad oldalterébe sétál és beáll a felvezető bíró által kijelölt helyére (8. számú útvonal)

A kötelező pózok és negyed fordulatok közötti átkötéseket a versenyző szabadon megválaszthatja. Fontos,
hogy a kötelező pózok bemutatásakor 2-3 másodperc kitartás mellett is beleférjenek a megengedett 90
másodpercbe.
A „T” sétát videó, illetve illusztráció formájában is bemutatjuk, ezzel is segítséget nyújtva a minél jobb
felkészültséghez.

A KATEGÓRIA HELYESEN KIVITELEZETT PÓZAI
Szembe póz:
-

tekintet előre néz
vállak egy vonalban
karok enyhén (!) hajlítva, test mellett
alkar függőlegesen irányban, lefele mutató
kézfejjel
tenyér befele néz (a test felé)
ujjak zárva, laza tartásban
mellkas kiemelve
csípő hátra tolva
lábak nyújtva és összezárva
sarkak összezárva

Oldal póz: (mindkét irányban ugyanaz)
-

test oldal irányban
tekintet előre néz
vállak egy vonalban
karok enyhén (!) hajlítva, test mellett
alkar függőlegesen irányban, lefele mutató
kézfejjel
első kar nem túl távol a testtől
hátsó kar kézfeje nem takarja a farizmot
mindkét tenyér befele néz (a test felé)
ujjak zárva, laza tartásban
mellkas kiemelve
csípő hátra tolva
lábak nyújtva és összezárva
sarkak összezárva

Hát póz:
-

test egyenes vonalban (felsőtest nem dől
túlságosan előre)
tekintet előre néz
vállak egy vonalban
teljesen szélességében kihúzott hátizom
karok enyhén (!) hajlítva, test mellett
alkar függőleges irányban, lefele mutató
kézfejjel
tenyér befele néz (a test felé)
ujjak zárva, laza tartásban
mellkas kiemelve
csípő hátra tolva
lábak nyújtva és összezárva
sarkak összezárva

A KATEGÓRIA NEM MEGENGEDETT, ILLETVE HELYTELENÜL KIVITELEZETT PÓZAI
Szembe póz:

- a láb terpeszben

- a láb terpeszben
- a kéz csípőre tett

Oldal póz:

- hajlított térd

- hajlított térd
- csípőre tett kéz

- felfele mutató alkar
- különböző kéz- és
ujjtartásokkal

- felfele mutató alkar
- különböző kéz- és
ujjtartásokkal

- függőlegesen lefelé mutató
alkar szétágazó ujjtartással

Hát póz:

- a láb terpeszben

- a láb terpeszben
- a kéz csípőre tett

a részlegesen kihúzott hát, a nem
kiemelt vállak az értékelésnél
hátrányos pontozást jelenthet

HBPF MODEL PHYSIQUE KATEGÓRIÁK
 Tehetségkutató Model Physique: open
Kizárólag első versenyszezonos versenyzőknek, függetlenül egyéb szövetségeknél elért helyezéstől.
 Junior (16-23 év): open
 Senior (+18 év):
 -160 cm
 -165 cm
 +165 cm
 Lady (+30 év): open

A KATEGÓRIA ÁLTAL ELŐÍRT FIZIKUM SZEMLÉLTETÉSE
JUNIOR MODEL PHYSIQUE

SENIOR MODEL PHYSIQUE
minimum fizikum

SENIOR MODEL PHYSIQUE
maximum fizikum

KATEGÓRIA ELVÁRÁSOK
 Ebben a kategóriában induló versenyzőktől egy olyan testalkat bemutatását várjuk, amely tükrözi az
egészséges, és sportos életmódot.
 A hölgyek fittek, egészségesek és a naponta végzett edzés munka jelei láthatók anélkül, hogy túlságosan
részletezettek vagy definiáltak lennének.
 Nem támogatott a mély szeparált hasizom, de minimálisan látszani kell.
 Nem elvárt az erezettség, de nem is tiltott.
 A nagyobb izomcsoportokkal rendelkező sportolók már a Sport Physique kategóriában indulnak.
 A bírók értékelik a szimmetriát, a fizikumot, frizurát, sminket és a színpadi mozgást. Ezek összhangja
képezi a bírók döntéseit.
 Lepontozásra kerülnek: pl., sebek, bőrhibák, aknék, cellulitisz, implantátumok (kivéve mell)
VERSENYZŐI ÖLTÖZET
 A versenyzők 2 részes, nem átlátszó anyagú bikinit viselnek.
 A bikini színe, anyaga, szabása és díszítése a versenyző választása.
 A bikini alsó hátsó részének a „gluteus maximus” minimum 50 %-át fednie kell, elől pedig az ágyék teljes
részét.
 A bikini alsót sehol nem engedélyezett kipárnázni.
 A bikini alsó oldalpántjának legalább 1 cm-nek kell lennie.
 A versenycipő talpának maximum magassága 2 cm lehet, a sarok magassága maximum 12 cm.
 Platform cipő viselete TILOS!
 A versenyzők viselhetnek szemüveget (ha a sportoló egészségi állapota indokolja), karperecet, nyakláncot,
fülbevalót.
 TILOS az orr-, száj- és bármilyen egyéb testpiercingek, a diadémok vagy egyéb (test)ékszerek / kiegészítők
viselete!
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