
 

 

 

 

 
A KATEGÓRIA ÁLTAL ELŐÍRT FIZIKUM SZEMLÉLTETÉSE 
 

SENIOR SPORT PHYSIQUE 
minimum fizikum 

 

 

SENIOR SPORT PHYSIQUE 
maximum fizikum 

 

 
 
KATEGÓRIA ELVÁRÁSOK 
 
 Ebben a kategóriában induló versenyzőktől egy olyan testalkat bemutatását várjuk, amely tükrözi a sportos 

életmódot.  
 A vékony derék, széles vállöv, kerek-tömör váll izomzat, ehhez arányos és szeparált bicepsz és tricepsz, 

edzett vádli és a szeparált has izomzat megjelenítése a fontos. 
 Nem elvárt a nagyon sűrű erezettség, de nem is tiltott.  
 Az arc és a kisugárzás szintén számít.  
 A bírók értékelik a szimmetriát, a fizikum kidolgozottságát, az arcot. Ezek összhangja képezi a bírók 

döntéseit. 
 Lepontozásra kerülnek: Sebek, bőrhibák, aknék, ginekomasztia 

 
 

HBPF SPORT PHYSIQUE KATEGÓRIÁK 
 

 Tehetségkutató Sport Physique (16-35 év): 1 kategória 
Kizárólag a HBPF szövetségnél először versenyzők számára (tavaszi vagy őszi versenyszezon 
versenyein), függetlenül egyéb szövetségeknél elért helyezéstől!  
 

 Senior (+18 év): 1 kategória 
 

 A kategóriában versenyzőknek meg kell felelniük az alábbi magasság- és testsúly aránynak! 
Ezek a nemzetközi előírásokkal szemben módosultak a magyar versenyzők számára 2021-től!  

 

SPORT PHYSIQUE 

VERSENYSZABÁLYZAT 



 



A KATEGÓRIA HELYESEN KIVITELEZETT PÓZAI 

 

Alapállás szemből: 
 

- tekintet előre néz 
- vállak egy vonalban 
- karok enyhén (!) hajlítva, test mellett 
- alkar függőlegesen irányban, lefele 

mutató kézfejjel 
- mellkas kiemelve 
- csípő hátra tolva 
- lábak nyújtva és összezárva 
- sarkak összezárva 

 

  
Oldalsó alapállás: (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 
- mellkas kiemelve 
- csípő hátra tolva 
- lábak nyújtva és összezárva 
- sarkak összezárva 

 

  

Hátsó alapállás: 
 

- test egyenes vonalban (felsőtest nem 
dől túlságosan előre) 

- tekintet előre néz 
- vállak egy vonalban 
- teljesen szélességében kihúzott 

hátizom 
- karok enyhén (!) hajlítva, test mellett 
- kézfej lazán ökölben 
- mellkas kiemelve 
- csípő hátra tolva 
- lábak nyújtva és összezárva 
- sarkak összezárva 

  



Pihenő póz: 
 

- egyik kéz csípőn, a versenyző számára 
legesztétikusabb póz bemutatása  

 

 
 
 
VERSENYZŐI ÖLTÖZET 
 
 A versenyző „beach short-ot” visel, amelynek színe, anyaga a versenyző választása.   
 Hátul a teljes „gluteál területet” le kell fednie és térd fölé kell érnie, elől az alsó hasi területtől a térd fölé 

kell érnie.  
 Szorosan tapadó lycra nadrág viselete tilos! 
 Lábbeli és ékszer viselete nem engedélyezett! (Kivéve karikagyűrű.)  
 
A VERSENY MENETE 
 
A versenyzők a regisztrációnál kapott rajtszámot viselve a póz nadrág bal oldalán, a számok növekvő 
sorrendjében lépnek a színpadra mezítláb.  
 
Az „I” séta és kötelező pózok bemutatásának menete: 
- A versenyző besétál a start helyre és bemutat egy opcionális beköszönést (1. számú útvonal) 
- A versenyző előre sétál a színpad közepére és bemutatja a helyesen kivitelezett kötelező pózokat, a 
következő sorrendben (2. számú útvonal): 

1. A versenyző bemutat egy helyesen kivitelezett alapállást szemből. 
2. A versenyző negyed fordulatot tesz jobbra és bemutat egy helyesen kivitelezett oldalsó alapállást. (bal 

oldalsó póz) 
3. A versenyző negyed fordulatot tesz jobbra és bemutat egy helyesen kivitelezett hátsó alapállást  
4. A versenyző negyed fordulatot tesz jobbra és bemutat egy helyesen kivitelezett oldalsó alapállást. 

(jobb oldalsó póz) 
5. A versenyző negyed fordulatot tesz jobbra és újra bemutat egy helyesen kivitelezett alapállást 

szemből. 

A kötelező pózok és azok közötti átkötéseket/ művészi elemeket a versenyző szabadon megválaszthatja, 
amennyiben ezek lehetőségével élni szeretne.  

Fontos, hogy a versenyzők a kötelező pózok bemutatásakor, 2-3 másodperc kitartás mellett is beleférjenek az 
„I” séta bemutatásának MAXIMUM 60 másodperces időkeretébe! 

- A versenyző hátra sétál a start helyre és elköszön. (3. számú útvonal) 
- A versenyző a színpad oldalterébe sétál és beáll a felvezető bíró által kijelölt helyére. (4. számú útvonal) 
 
 



Opcionális összevetések menete:  
A kategóriák alatt történhetnek összevetések (összehasonlítások), amennyiben azt a nagy versenyzői létszám 
és a hasonló felkészültségek azt indokolttá teszik. Ennek során a kihívott versenyzők egy vonalban 
felsorakoztatva bemutatják a kötelező pózokat. Ez alatt a bíróknak lehetőségük nyílik rá, hogy helyezésekre 
pontozhassák a részvevő versenyzőket arányaik és felkészültségük alapján.  
-  Az összevetésre kihívott versenyzők a színpad előterébe vonulnak a felvezető bíró által kijelölt helyre és ott 
együtt bemutatják a 4 kötelező pózt. (5. számú útvonal) 
- Az összevetés(ek) végeztével a versenyzők elfoglalják korábbi helyüket az oldalsó vonalakon. (6. számú 
útvonal) 
- A kategóriák értékelése egy 60 másodperces „showdown”-nal zárul, melynek során valamennyi versenyző a 
színpad elején egyszerre, a számukra legkedvezőbb pózokat mutatják be a bíróknak és a közönségnek show 
jelleggel. (ismét 5. számú útvonal) 
- Ezt követően a versenyzők elhagyják a színpadot. (7. számú útvonal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A férfi Sport Physique „I” séta videó megnézhető az alábbi HBPF YouTube linken:  

https://www.youtube.com/watch?v=zaU4Zyj57w4  

 
 
Eredményhirdetés menete:  
- A versenyzők rajtszám szerint növekvő sorrendben ismét a színpadra vonulnak és elfoglalják a felvezető bíró 

által korábban kijelölt helyüket a színpad 2 oldalán kijelölt vonalon.  
- Innen szólítják be a színpad előterében kijelölt vonalra azokat, akik nem jutottak be a TOP5-be. Ők megkapják 

a start érmüket és az emléklapot, majd elhagyják a színpadot.  
- Ezt követi a TOP5 helyezettek kihirdetése 5., 4., 3., 2. helyezett, majd legvégül a győztes versenyző 

sorrendben.  
Az érmek, oklevelek, serlegek és egyéb opcionális díjak átadása után fotó készül a TOP5 versenyzőről. Ezt 
követően az 5. és 4. helyezett versenyzők elhagyják a színpadot.  
Újabb fotó készül a TOP3 versenyzőről, majd ezt követően a 3. és 2. helyezett versenyzők elhagyják a 
színpadot.  
Kizárólag a kategória győztesről készül egy újabb fotó, aki ezt követően elhagyja a színpadot.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zaU4Zyj57w4

