


13. WBPF VILÁGBAJNOKSÁG 
 

2022. december 6-12. 
Phuket, Thaiföld 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

 
A magyar sportolók delegálása a HBPF Magyarország titkárságán keresztül zajlik!  
 
 Aki a világbajnokságra szeretne kiutazni, annak 2022. október 21. péntekig nevezési szándékát az 

info@hbpf.hu e-mail címen a versenykategória megjelöléssel, az útlevél másolatával és fehér 
hátteres, 23 x 45 mm méretű hivatalos fotóval jeleznie kell! (A thai szervezők kérése alapján.)  

 Kérünk minden versenyzőt és kísérőiket, hogy a transzfer szervezéshez ugyanezen időpontig a 
repülő járatszámokat, érkezési és indulási időpontokat (a repülőjegy foglalást) elküldeni 
szíveskedjetek! (Amennyiben szeretnétek egy csapatban utazni, a repülőjegy foglalásban tudunk 
segítséget is nyújtani.) 

 

 
RÉSZVÉTELI DÍJAK 

 
 Versenyzők számára: 800 USD / fő, mely tartalmazza: 6 éjszaka szállást 2 ágyas szobát megosztva, napi 

háromszori diétás étkezést, ingyenes transzfert a reptér és a szálloda (kizárólag a verseny időpontokban), 
valamint a szálloda és a rendezvény helyszín között, valamint a búcsú partyn való részvételt és egyúttal a 
regisztrációs díjat is. Egyágyas szoba: 1.000 USD / fő.  

 Tisztségviselők, bírók, kísérők, küldöttek és támogatók számára: 800 USD / fő kétágyas szobában, mely 
tartalmazza: 6 éjszaka szállást 2 ágyas szobát megosztva, napi háromszori étkezést, ingyenes transzfert a 
reptér és a szálloda, valamint a szálloda és a rendezvény helyszín között, valamint a búcsú party-n való 
részvételt és egyúttal a belépőket a versenynapokra.  
Egyágyas szoba: 1.000 USD / fő. 

 Extra éjszakák ára 130 USD / fő, amely kizárólag reggeli ellátást foglal magában.  
 Szállodai kaució: 100 USD / szoba!  

 
Megkérjük a kiutazókat, hogy a szállodai szobájuk elfoglalása után a szobaszámukat jelezzék a 
csapatvezetőnek, hogy szükség esetén mielőbb informálhassa őket a csapatot érintő programokról, 
szabályokról és esetleges változásokról!  
 
 
 

 
 A CSOMAGÁRAKAT (DOLLÁRBAN) A HBPF MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA KELL LEGKÉSŐBB 2022. 

DECEMBER 2-ÁN, PÉNTEKEN ÁTADNI KÉSZPÉNZBEN!  
(A HBPF versenyzők és kísérők részvételi díját a csapatvezetőnek egy összegben kell rendeznie.) 

 Váltani forintot dollárra, nagy címletű dollárt kis címletre nem áll módunkban! A versenyzők és a kísérők 
a díjak átadásáról elismervényt kapnak. 

 



HIVATALOS HOTELEK 
 

 Vezető tisztségviselők, bírók és sportolók részére: DARA HOTEL***** (a repülőtértől 40 percre) 

   

   

Étkezések: Café & Bistro (M emelet) 
 
 Sportolók részére: TRAVEL LODGE PHUKET TOWN**** 

   

   

Étkezések: Café & Bistro (földszint) 
 

A VERSENYREGISZTRÁCIÓ IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE 
 
 2022. december 8. csütörtök 15:00 h, Dara Hotel M emelet 
Minden versenyzőnek magával kell vinnie a regisztrációhoz:  
 Útlevél 
 Póz zene CD-n – amennyiben a kategóriája azt megköveteli! A zene nem tartalmazhat vulgáris szöveget. A 

versenyzőnek fel kell tűntetnie a nevét és versenykategóriáját a lemezen a beazonosíthatóság miatt!  
Az előírt öltözék a regisztráció során a hivatalos csapatmez és trikó! A nők is sportruhában érkezzenek, a 
mérlegelés alatt ezt vegyék fel a bikinire! A versenyzőknek póznadrágban, bikiniben (nőknek 
versenycipővel) kell megmutatniuk magukat a mérlegelésen! 
 



A VERSENY IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE 
 
2022. december 9-11., Central Phuket, 3. emelet (10 perc séta mindkét hotel) 
Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a kulturális szokásoknak megfelelően a női öltözőkbe csak női kísérők 
mehetnek be, a férfi öltözőkbe csak férfi kísérők!  

 

   
 

VERSENYKATEGÓRIÁK 
 

 TESTÉPÍTÉS 
 

FÉRFI:   NŐI: 

Junior: (-21 év, 2 kategória) Senior: (10 kategória) Senior: Open 

 -75 kg  -55 kg  

 +75 kg  -60 kg  

  -65 kg   

Master: (5 kategória)  -70 kg  

 40-49 év: Open  -75 kg  

 50-59 év: Open  -80 kg  

 +60 év: Open  -85 kg  

  -90 kg  

  -100 kg  

  +100 kg  
 

 ATHLETIC PHYSIQUE 
 

FÉRFI:  NŐI: 

Senior: (5 kategória) Senior: (2 kategória) 

 -160 cm (+2 kg)  -165 cm 

 -167 cm (+4 kg)  +165 cm 

 -175 cm (+6 kg)  

 -182 cm (+8 kg)  

 +182 cm (+10 kg)  

 
 SPORT PHYSIQUE 

 

FÉRFI: NŐI: 

Senior: (4 kategória) Senior: (2 kategória) 

 -170 cm (-2 kg)  -165 cm 

 -175 cm (0 kg)  +165 cm 

 -180 cm (+2 kg)  

 +180 cm (+4 kg)  
 
 



 FITNESS PHYSIQUE 
 

FÉRFI: NŐI: 

Senior: (2 kategória) Junior: (1 kategória) 

 -170 cm (0 kg)  Open 

 +170 cm (+2 kg) Senior: (2 kategória) 

  -165 cm 

  +165 cm 
 

 MODEL PHYSIQUE 
 

NŐI: 

Junior: (-21 év, 1 kategória) Senior: (5 kategória) 

 Open  -155 cm 

  -160 cm 

  -165 cm 

  -170 cm 

  +170 cm 

 
 MIXED PAIRS:  

 

FÉRFI NŐI 

 (1 kategória) 

 
TERVEZETT PROGRAMOK 

 
DECEMBER 6. KEDD  
Minden résztvevő csapat, tisztviselő, küldött, sportoló és szurkoló megérkezése.  A visszaigazolásban lévő 
hotelben a részvételi díjak befizetése, azt követően a szállás elfoglalása.   
 
12:00- Check-in a Hotel Uzbekistan-ba. 
12:00-14:30 Korán érkezőknek ebéd a hotelben.   
18:30-20:30 Vacsora minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.   
 

DECEMBER 7. SZERDA 
06:00-09:30 Reggeli minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.    
08:30  Busz indulása a Travelodge Hotelből a Dara Hotelbe a bírói és team manager meetingen  
  résztvevők számára.  
09:30-10:30 Team manager meeting a Dara Hotelben (Dara Theatre, Lobby szint). 
10:30-11:30 Bírói meeting a Dara Hotelben (Dara Theatre, Lobby szint).  
12:00-14:30 Ebéd minden résztvevőnek a szállást adó hotelben. Buszokkal szállítják vissza azokat a  
  Dara Hotelből, akik a Travelodge Hotelben kerültek elszállásolásra. 
15:00-  WBPF Executive Council meeting kizárólag WBPF Executive tagoknak! (Dara Audition, M 

emelet) 
18:30-20:30 Vacsora minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.   
 

DECEMBER 8. CSÜTÖRTÖK  
06:30-09:30 Reggeli minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.    
08:30-12:00 WBPF Annual Congress a Dara Hotelben (Dara Theatre, Lobby szint). Busz indulása a 

Travelodge Hotelből 8:30-kor a Dara Hotelbe a résztvevők számára.  
12:00-14:30 Ebéd minden résztvevőnek a szállást adó hotelben. Buszokkal szállítják vissza azokat a  
  Dara Hotelből, akik a Travelodge Hotelben kerültek elszállásolásra. 



14:00  Busz indulása a Travelodge Hotelből a Dara Hotelbe a versenyregisztrációra.  
15:00-  Regisztráció és mérlegelés a Dara Hotel M szintjén. 
18:30-20:30 Vacsora minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.       
 
DECEMBER 9. PÉNTEK 
06:30-09:30 Reggeli minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.    
08:30  Buszok indulása a szállást adó hotelekből a rendezvény helyszínére, a Central Phuket Plázába. 
09:30  Elődöntők és döntők a Central Phuket Pláza 3. emeletén. 

Napi versenykategóriák: összesen 17 
 Férfi Junior Bodybuilding -75 kg, +75 kg  
 Férfi Bodybuilding -55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg 
 Női Junior Fitness Physique  
 Női Junior Model Physique 
 Női Fitness Physique -160 cm, -165 cm, +165 cm 
 Női Bodybuilding  
 Férfi Master Bodybuilding 40-49 év, 50-59 év, 60 év felett 
 Férfi Fitness Physique -170 cm, +170 cm  

12:00-14:30 Ebéd minden résztvevőnek a szállást adó hotelben. Busz transzfer közlekedik a rendezvény 
helyszín és a szállások között.     
15:00-  Nyitó ünnepség / Döntők és eredményhirdetések (folyamatosan) 
16:00-  Döntők, díjátadók 
19:00-22:00 Vacsora minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.    
 
DECEMBER 10. SZOMBAT 
06:30-09:30 Reggeli minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.    
08:30  Buszok indulása a szállást adó hotelekből a rendezvény helyszínére, a Central Phuket Plázába. 
09:30  Elődöntők és döntők a Central Phuket Pláza 3. emeletén. 
Napi versenykategóriák: összesen 16 

 Férfi Bodybuilding -75 kg, -80 kg, -85 kg  
 Női Model Physique -155 cm, -160 cm, -165 cm 
 Férfi Sport Physique -170 cm, -175 cm, -180 cm, +180 cm 
 Női Sport Physique -165 cm, +165 cm 
 Férfi Athletic Physique -160 cm, -167 cm, -175 cm 
 Mixed Pairs 

12:00-14:30 Ebéd minden résztvevőnek a szállást adó hotelben. Busz transzfer közlekedik a rendezvény 
helyszín és a szállások között.     
15:00-  Döntők, díjátadók 
18:30-20:30 Vacsora minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.    
 
DECEMBER 11. VASÁRNAP 
06:30-09:30 Reggeli minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.    
08:30  Buszok indulása a szállást adó hotelekből a rendezvény helyszínére, a Central Phuket Plázába. 
09:30  Elődöntők és döntők a Central Phuket Pláza 3. emeletén. 

Napi versenykategóriák: összesen 9 
 Férfi Bodybuilding -90 kg, -100 kg, +100 kg  
 Férfi Athletic Physique -182 cm, +182 cm  
 Női Athletic Physique -165 cm, +165 cm 
 Női Model Physique -170 cm, +170 cm 

12:00-14:30 Ebéd minden résztvevőnek a szállást adó hotelben. Busz transzfer közlekedik a rendezvény 
helyszín és a szállások között.     
  Döntők, díjátadók folyamatosan 

 Overall Bajnokság 



 Férfi Csapat Bajnokság 
 Női Csapat Bajnokság 

17:00-  Záró Ceremónia és végső díjátadók 
Búcsú party minden résztvevő számára a Dara Hotel M szintjén. 

 
DECEMBER 12. HÉTFŐ 
06:30-09:30 Reggeli minden résztvevőnek a szállást adó hotelben.    
12:00  Indulás a repülőtérre 
 

FONTOS KÖZLEMÉNYEK 
 
 Nem kötelező a covid elleni védőoltás, ám kötelező a 3 napnál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatása! 
 Hivatalos fizetőeszköz Thaiföldön a thai bath. A hotelekben, nagyobb éttermekben lehetőség nyílik 

bankkártyával fizetni, de egyes helyeken csakis a helyi fizetőeszközt fogadják el.   
 Beszélt nyelvek: thai, sok helyen az angol. 
 Elektromos áram: 220 V.  

 Várható időjárás: 24-32 Co. 
 

A SZÁLLÁSOK ÉS A RENDEZVÉNYHELYSZÍN ELHELYEZKEDÉSE 
 

 
 

AJÁNLOTT PROGRAMOK 
 

 Elephant Jungle Sanctuary Phuket 
 Tiger Kingdom – Phuket 
 Monkey Hill Viewpoint 
 Flying Hanuman 
 Phuket Weekend Night Market (Naka Market) 


