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Bírói etika
Etika: Az etika (erkölcsfilozófia, morálfilozófia) a gyakorlati filozófiának az az ága, amely az
erkölcsi parancsok érvényességének filozófiai megalapozásával foglalkozik. Az etika kifejezés a
görög éthosz szóból ered, amelynek jelentése: „érzület” és „jellem”. Az etika tehát nem szabályokat
ad, mint az erkölcs, hanem morális (társadalmi értékeket, pl. etikát, erkölcsöt előtérbe helyező
szemlélet, viselkedés) értékmeghatározóként használható.

1. Általános viselkedés, a megfelelő magatartás követése:
A bírók helyes magatartása a következőkkel jellemezhető:






fizikai és mentális fittség (alkalmasság)
a versenybíró méltó példa a sportolók, edzők és szülők előtt egyaránt
Ne hozz szégyent magadra!
Ne hozz szégyent a versenybírókra és a WBTF-re!
Járulj hozzá a kölcsönös előnyök és harmónia megteremtéséhez minden szakmai
kapcsolatban!

A versenyző jóléte
A versenybírók legfőbb érdeke. Az összes írásbeli, szóbeli együttműködésnek/vitának a
versenyzők érdekeit kell védenie!

2. Bírói törvénykönyv: (Judges code)
Minden versenyzőt „nyitott szemlélettel” kell pontozni, figyelembe véve az új, régi és
különleges technikákat, illetve stílusokat.
Pontozni, vagy nem pontozni?
Okok, amiért kizárhatod magad a versenyzők pontozásból:
Ha a versenyző:
 rokonsági kapcsolatban áll veled.
 jelenlegi vagy régi tanítványod.
 érzelmi kötődés fűz hozzá.
 Korábbi konfliktus, vagy olyan szituáció, amit nem tudsz megoldani vagy elfelejteni.
Minden pozitívum vagy negatívum a versenyzővel szemben, ami megakadályoz abban,
hogy megfelelően adj helyezést a versenyzőknek.
 Bármely ok, ami megnehezíti a megfelelő helyezés eldöntését.
 Ha van egy versenyző, akinek nem tetszenek a döntéseid, akinek félsz a döntésed utáni
reakciójától.
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Legfontosabb bírói felelősségek:












Maradj professzionális/hivatásos egész idő alatt!
Legyél képes értékelni a versenyzők fejlődését, haladását pontos/precíz pontozással!
Vegyél részt minden bírói találkozón!
Jelenj meg a versenybírókhoz méltó, elegáns ruhában: a MATWISZ által biztosított
formaruha viselése KÖTELEZŐ! (sötétkék ruha, piros kendő)
Folytasd a bírói tudásod fejlesztését!
Légy nyitott mindenre!
Kerüld a vitákat más ország/régió bíróival!
Ha mégis vitába kerülnél más bíróval/bírókkal, azt diszkréten kezeld és próbáld
megoldani!
Tartsd be a szabályokat és légy tisztában a versenybírói törvénykönyvvel!
Támogasd és érvényesítsd a bírói filozófiát!
Légy tisztában azzal, hogy felelős vagy az adott pontokért/ helyezésekért!
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Kötelező elemek

A kötelező elemek tartalmazzák mindazon mozdulatokat, amit minden versenyzőnek
szükséges ismernie.
Előkészítő I-II. és Alap I-II. szinteken CSAK KÖTELEZŐ GIMNASZTIKA ÉS SZÓLÓ bemutatás
történik a versenyen!
Szintenként 15 kötelező elem tudása az elvárt, melyben 4 ujj közötti forgatás (2 függőleges és 2
vízszintes); 4 gördítés és 7 légi elem (4 függőleges és 3 vízszintes) található.
Ezek a mozdulatok 2 listába vannak osztva:


”A” lista kötelező elemei: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15



”B” lista kötelező elemei: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14

A gimnasztikai elemsor, ill. gyakorlat (szóló) bemutatása a MATWISZ Szakmai Bizottsága által
meghatározott és kiadott zenére történik.




Előkészítő I. szinten elemsor és aláfestő zene (2011-től).
Előkészítő II – „C” szintig kötelezően előírt gyakorlat a kiadott zenére.
„B” és „A” szinten kötelező elemek alapján összeállított, szabadon választott
gyakorlat a kiadott zenére.

A kötelező elemek pontozása
1. Az értékelése a kötelező elemeknek a test-és bottechnikán alapszik. A hangsúly a végrehajtás
ügyességén múlik (profizmus). Ez tartalmazza az elem végrehajtását, a síkok kontrollálását, a
folyamatosságot és a tiszta bemutatást.
2. Profizmus: Ami megkülönbözteti a kezdő és képzett versenyzőt. Ez magába foglalja a változatos
tréninget, fegyelmet, a teljes megértését a felelősségteljes előadásnak, azt a tulajdonságot, ami
képessé teszi a versenyzőt, hogy megfelelően kezelje a különböző helyzeteket. Egy gyakorlat alatt
vétett ejtések, esések stb. után képes a versenyző arra, hogy úgy folytatja, mintha semmi nem
történt volna.
3. Tisztaság és biztonság: A versenybírónak fel kell ismernie ezeknek a készségeknek a fejlődését.

A pontozást a következők értékelésével tudjuk meghatározni
Technikai lista a bottechnikáról:
- a bot síkja
- a bot helyzete
- a bot elhelyezése
- a bot folyamata, fordulata

- a bot időzítése és irányítása
- folyamatosság
- magabiztosság
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A következőket kell figyelembe venni, amik befolyásolják a fent említetteket:
- az összes elkapás korrekt technikája
- csukló mozdulatok az elkapásoknál
- a bot kézben tartása/megfogása
- kar lazaság/rugalmasság
- csukló lazaság/rugalmasság

- az átdobások/átadások folyamatossága
- a test és a bot koordinációja és időzítése
- a bot forgatása a bot közepéről
- a mozdulat szemmel követése

Technikai lista a test technikáról:
- kifordulás csípőből
- a testnek nem szabad megfeszülve lennie
- egy mozdulat se befolyásolja a felsőtestet
- az átmenet/átvezetés a fő elemek és sorozatok között ne legyen a test elengedve
- minden mozdulatra koncentrálni kell
A következőket kell figyelembe venni, amik befolyásolják a fent említetteket:
- pozíció
- lábfej helyzete
- kinyúlás
- kar pozíciók és a korrekt tartása
- kontroll
- fej pozíciója és korrekt tartása
- időzítés és ritmus
- egyensúly
- elfordulás
- testsúly elhelyezés egy lábon
- láb helyzete

A profizmus meghatározása a kötelező elemek pontozása során:
Minél több képességgel/ügyességgel rendelkezik egy versenyző, és minél magabiztosabban mutatja
be az elemeket (annál nagyobb a profizmusa), annál magasabb pontban részesítjük. A versenyző
tehát magas szinten van.

A pontlevonások kategorizálása:
ÁLTALÁNOS BOTTECHNIKA
Levonások

Általános

szabályok

0,10

0,20

0,30 vagy több

ejtés és felvétel nagy
ejtés és azonnali felvétel, elmozdulással (több, mint
vagy kis elmozdulással
1 lépés), vagy a bot
(1 lépés)
elhagyja a
versenyterületet
hibás technikai
végrehajtás (pl.: rollok
esetén)

hibás, vagy jól láthatóan
egy testrész segítségével
történő elkapás
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SPECIÁLIS BOTTECHNIKA
Levonások

0,10

Alaptechnika

helytelen botkezelés
(alkalmanként)

helytelen botkezelés a
gyakorlat nagy részében:
0,30

nem megfelelő síkban
történik a bot mozgása
(alkalmanként)

nem megfelelő síkban
történik a bot mozgása a
gyakorlat nagy részében:
0,30

A bot folyamatos
mozgásának megtörése
(alkalmanként)

A bot folyamatos
mozgásának megtörése a
gyakorlat nagy részében:
0,30

Ujj közötti elemek

Rollok (gördítések)

A bot kidobása helytelen

Hüvelykujjdobás és
visszakezes dobás

0,20

0,30 vagy több

(alkalmanként)

A bot kidobása helytelen
0,30

A bot helytelen síkban
való pörgése
(alkalmanként)

A bot helytelen síkban
való pörgése a gyakorlat
nagy részében: 0,30

A bot nem megfelelő
pörgésszáma a levegőben
(alkalmanként)

A bot nem megfelelő
pörgésszáma a levegőben
a gyakorlat nagy
részében: 0,30

A bot kidobása helytelen
(alkalmanként)

A bot kidobása helytelen
0,30

A bot helytelen síkban
való pörgése
(alkalmanként)

A bot helytelen síkban
való pörgése a gyakorlat
nagy részében: 0,30

A bot helytelen
röppályája
(alkalmanként)

A bot helytelen
röppályája a gyakorlat
nagy részében: 0,30

Kontakt elemek

Helytelen síktartás
(alkalmanként)

Helytelen síktartás
gyakorlat nagy részében:
0,30

Mozgásos elemek

A testtechnikai elem nem
megfelelő kivitelezése

Nagydobások

7

TESTTECHNIKA
Levonások

0,10

0,20

helytelen tartás egy
mozdulat alatt

0,30 vagy több
helytelen tartás az egész
gyakorlat alatt 0,30
helytelen testtechnika a
gyakorlat nagy részében
0,30

egyensúlyvesztés:
plusz mozdulat
elmozdulás nélkül

Általános szabályok

egyensúlyvesztés: plusz
mozdulat elmozdulással
0,30
egyensúlyvesztés:
egy vagy két kézre, vagy a
botra való támaszkodás
0,40
teljes egyensúlyvesztés
eséssel 0,50

kemény talajra érkezés

Forgások

támasz a sarkon forgás
közben

Akrobatikus elemek

pontatlanság síkban
vagy irányban

a test tengelye nem
függőleges és ellépéssel
fejezi be 0,30

ZENE ÉS MOZGÁS
Levonások

0,10

Zene – mozgás

A gyakorlat alatt a ritmus
elvesztése
(alkalmanként)

0,20

0,30
a zene és mozgás
összhangjának hiánya a
gyakorlat végén
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A kötelező gyakorlatok pontozása
Technikai

Kivitel

Összesen adható

EK. I. és EK. II. szinteken

0-2 pont között

0-2 pont között

4 pont

ALAP I-II szinten

0-2 pont között

0-2 pont között

4 pont

"D" szinten

0-5 pont között

0-5 pont között

10 pont

„C” szinten

0-5 pont között

0-5 pont között

10 pont

„B” szinten

0-5 pont között

0-5 pont között

10 pont

"A" szinten

0-5 pont között

0-5 pont között

10 pont

Az egyes csoportok szintenkénti ponthatárai
Előkészítő I-II. és Alap I-II.

„D” szinttől „A” szintig

Kezdő szint:

0 - 0,5

pont

Kezdő szint:

0 – 1,0

pont

Alacsony szint:

0,6 – 1,0

pont

Alacsony szint:

1,1 - 2,5

pont

Átlagos szint:

1,1 - 1,5

pont

Átlagos szint:

2,6 - 3,9

pont

Magas szint:

1,6 – 2,0

pont

Magas szint:

4,0 – 5,0

pont

A technikai és a kivitelezési pontszámoknál az alábbiak szerint, 4 csoportban különböztetjük meg a
versenyzőket:


Kezdő szint: A versenyző a botot akadozva forgatja, nem folyamatos a mozgása, alapvető
test- és bottechnikai hibákat ejt. A gyakorlat alatt 5-nél többet ejt. A
versenyzőnek a versenyszám egésze alatt helytelen a bot- és testtechnikája.



Alacsony szint: Általánosságban folyamatos, de bizonytalan a forgatása és mozgása,
többnyire helytelen (átlag alatti) bot- és testtechnika jellemzi.
4-5 ejtéssel dolgozik a gyakorlat alatt.



Átlagos szint: Folyamatos, de apróbb hibákat vét. Többségben helyes bot- és testtechnika
jellemzi, botkezelése magabiztos.
2-3 ejtéssel dolgozik a gyakorlat alatt.



Magas szint: Folyamatos, helyes, korrekt bot- és testtechnika. Szinte hibátlan gyakorlat
(eltekintve 1-2 kisebb hibától).
Max. 1 ejtéssel dolgozik a gyakorlat alatt.
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Ezek a ponthatárok érvényesek a kötelező elemekre, gimnasztikára és a szólóra egyaránt. A
kötelező elemeket elemenként, tehát minden elemet külön-külön, a megadott határ között kell
pontozni!
A kötelező versenyszámoknál csak technikai és kiviteli pontot kap a versenyző.
Hibák:
-

Olyan esetek, amik akkor történnek, mikor nem tervezzük őket, például: szünetek,
megállások, csúszások, egyensúly elvesztése, esések stb. A hibákat figyelembe kell vennünk
a versenyző értékelése során. A pontozás mindig építkező!

-

Ha rossz kötelező elemet csinál a versenyző, az elemért adható pontszám 0 lesz!

Ejtések:
Hogy értékeljük őket?
1. Ejtés az elem elején
2. Ejtés az elem lényeges részében
3. Ejtés az elem lezárásánál
Egyéb hibák: Minden olyan levonás a kötelező elemekből, ami a testkoordinációval és a bottechnikával
kapcsolatos. Ezek a következők:
Bottechnika pontozása: (kötelező elemeknél) C szinttől felfele



Ellenkező kézzel végrehajtott elem (teljesen más elem, de csinált valamit):

0 pont



A megfelelőnél több, vagy kevesebb bújtatás, ujjak, rollok és forgások:

-1 pont



Nem megfelelő számú botforgatás:

-1 pont



Rossz irányban végrehajtott forgás:

-1 pont



Rossz kézzel való elkapás:

-0,5 pont



Támadóállásból való lábemelés rossz lábbal:

-0,5 pont



Nem megfelelőképpen végrehajtott forgás (talpazás):

-0,5 pont



Az elem elfelejtése (megcsinálja az elem felét, de rosszul zárja le,
mert elfelejti, vagy elkezdi a rossz elemet, de utána a jót folytatja):

-1 pont

Dobásnál nem megfelelő fordulatot forog a bot (pl. vakelkapás):

-0,5 pont



Levonások ezekért a hibákért:
0.1 ponttól 1.0 pontig a felépítő pontozásból kell levonni, az elkövetett hiba mértékétől függően.
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A kötelező szóló
A gimnasztikai elemsor, ill. gyakorlat (szóló) bemutatása a MATWISZ Szakmai Bizottsága által
meghatározott és kiadott zenére történik.




Előkészítő I. children szinten elemsor és aláfestő zene
Előkészítő I. kadett – „C” szintig kötelezően előírt gyakorlat a kiadott zenére történik
„B” és „A” szinten kötelező elemek alapján összeállított, szabadon választott
gyakorlat a kiadott zenére történik

A szóló gyakorlatot az Előkészítő I – „C” szintig a MATWISZ Szakmai Bizottsága által kiadott
zenére kell bemutatni.
„B” és „A” szinten a nemzetközi zenére kell a szabadon összeállított gyakorlatot végrehajtani.
„C”, „B” és „A” szinten kötelező a gyakorlat elején és végén egy-egy nagy dobást
végrehajtani. A szólónak tartalmaznia kell 3db kontakt sorozatot (ujj közötti, hosszú botos,
flipp), 2db mozgásos elemet és 2db álló „pozíció felvétele” elemet.
A szóló függőleges elemekkel kezdődik, majd roll széria (casper, könyökös, fish), azután
vízszintes elemek, végül ismét visszatérünk a függőleges elemekhez. Arra kell figyelni, hogy
mindkét kézzel egyformán dolgozzon a versenyző!

A kötelező szólóval kapcsolatos szabályok:


„A”-„B” szólónál a szóló felépítésének sorrendjéhez ragaszkodunk! A táborban összeállított
váz alapján álljon össze a szóló.



„A” szinten 6 nagydobás kötelező, ebből 2 vízszintes, 4 függőleges (haladó elemnek is kell
szerepelnie benne)



„B” szinten 5 nagydobás kötelező, ebből 3 függőleges és 2 vízszintes (haladó elemnek is
kell szerepelnie benne)

 „B” szinten kötelező a forgás+elem kombinációja (vagy a 2 ülőforgó). és „A” szinten
kötelező a duplaelem. Ha a kombináció, vagy a duplaelem hiányzik a gyakorlatból, akkor a
pontszámból történő levonás: -0,5 pont.
 Ha a versenyző hamarabb abbahagyja a szóló gyakorlatát (kb. háromnegyed részénél) az
összesített pontszámból történő levonás: -0,5 pont.
 A szóló gyakorlatnál a kijelölt területen kell maradni, csak a be-és kilépés engedélyezett a
gyakorlat kezdeténél és végénél. Ha a területen kívül mozog a versenyző, akkor az összesített
pontszámból történő levonás: - 0,5 pont.
 Alacsonyabb szinten lévő versenyző (children kategóriájú) más gyakorlatot (kadett
kategóriájú) csinál, akkor a gyakorlatért maximum 2x0,5 pont (technika és kivitel) adható.
Mivel edzői hibáról van szó!
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A VERSENYSZÁMOK IDŐTARTAMA


Előkészítő I – „C” szintig nincs időkorlátozás, de minden sportoló törekedjen arra, hogy a
technikája gyors és pontos legyen!



„B” és „A” szint: 1:47



2 és 3 bot: 1:33

A kötelező versenyszámok értékelése Előkészítő I-II. és Alap I-II. szinten:



A kötelező gimnasztikai gyakorlatsor a teljes pontszám 40 %- át adja.
A kötelező szóló gyakorlata a teljes pontszám 60 %- át adja.

A kötelező versenyszámok értékelése D, C, B és A szinten:




A kötelező elemek a teljes pontszám 25%- át adják.
A kötelező gimnasztikai gyakorlatsor a teljes pontszám 25 %- át adja.
A kötelező szóló gyakorlata a teljes pontszám 50 %- át adja.

SZÓLÓ FELÉPÍTÉSE
Dobások (ariels)

Rollok (testen forgatás)

- forgások
gördülő elemek (casper, fish)
- travelling komplex
könyökön és karon gördítések
(testközeli) pl. cigánykerék,
-stationary komplex (helyben végzett)
pl. malom

Kontaktok (contacts)
- ujjak közötti
- flip kontak
- hosszú botos

Idő: min.: 45mp, max.: 1,5 perc
Tér: 4 m x 5 m (szélesség x mélység)

A szóló függőleges elemekkel kezdődik, majd roll széria (casper, könyökös, fish), azután
vízszintes elemek, végül ismét visszatérünk a függőleges elemekhez. Mindkét kézzel
egyformán dolgozzunk!
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PONTOZÁSI RENDSZER (iránymutató)
Éppen jó:


dobások:




roll:
kontakt:

függőleges, sima elkapással; függőleges dobás 1 forgás jobb kézből jobb
kézbe stationary komplex elem (pl.: spárgaugrás) közben
1-2 elem összekötése
nyak körül, derék körül, flip, irányok és síkok nem váltakoznak

Átlagos:


dobások:



roll:



kontakt:

függőleges, 2 forgással, függőleges dobás alatt 2 forgás, különböző
elkapásokkal, dobás alatt stationary komplex (pl.: malom/illúzió)
1 elemes gördítés; főként a jobb kéz használata; 2 elemes gördítés jobbrólbalra; fish legalább 3x.
a sorozatban irányok és síkok különbözőek

Jó:


dobás:



roll:



kontakt:

függőleges dobás, 1 forgás ellenkező kézzel elkapás; függőleges dobás 2
forgás jobból balba; vízszintes dobás 1 forgással, elkapás másik kézzel;
ugyanez 2 forgással; függ. dobás, ellentétes irányba forgás; stationary
komplex (pl.: kiinduló helyzet, dobás, malom, kiinduló helyzet)
nehezítés: elkapás másik kézzel
3 elemes gördítés; 3 könyök és hosszú kargurítás, ami fishben végződhet;
casper és casper megállítással
átlagos + dobás és elkapások sík-és irányváltásokkal

Kitűnő:
 dobás:

 roll:
 kontakt:

2 forgás, elkapás ellenkező kézzel; 3 forgás, variálva az elkapásokat;
vízszintes dobás alatt 2 forgás, különböző elkapásokkal, mindkét kézzel;
2 forgás ellenkező irányba; megszakított forgás; balra-jobbra egészet, felet
és egészet fordulva; stationary komplex egy álló helyzetben végrehajtott elem
1 forgással (1 illúzió + 1 forgás) kiinduló helyzetből
min. 4 könyökösből álló; nyújtott karon le-és átvezetés; casper annyit,
amennyit csak tud megállással-újraindítással
hosszú sorozatok, ujj közötti sorozatokkal kombinálva

Az elemeket gyorsan, gördülékenyen, pontosan, fegyelmezetten, könnyedén kell végrehajtani!

13

Freestyle

Ez az előadás, a „freestyle” hasonlít a jégtánchoz és a ritmikus gimnasztikához, mivel a program a
technika és a zene kombinációjából áll. Ebben az esetben a botot és a változatos mozgásokat
kapcsolja össze a versenyző, kihasználva a megengedett teret, a hatásokat, ami megengedi a
versenyzőnek, hogy bemutassa a technikai, az artisztikus részeit a twirlingnek. A gyakorlat
tartalmaz táncmozdulatokat, mellyel egy kreatív és szórakoztató freestlye gyakorlatot ad elő a
versenyző.

A következőket kell pontozni a freestyle során:
I. Technikai rész:




Technika: Az előadásban be kell mutatni, hogy kontrolláljuk a teljes testet a megfelelő
erővel és rugalmassággal.
Sebesség: A zenével összhangban kell lennie.
Változatosság:
 Bot:
a következő szükséges kategóriákat kell tartalmaznia:


Dobások/levegőben lévő elemek (az elkapások és dobások variációjával)



Rollok: Fontos, hogy a rollok kapcsolódjanak egymással, de lehetnek
különálló rollok, viszont ezek csak a zenei hangok kihangsúlyozására
szolgálnak így teszik hatásossá az előadást. A folyamatos rollsorok pedig még
jobban emelik a program értékét.



Kontaktok: (függőleges és vízszintes) Ujjak közötti, hosszúbotos kontaktok,
flippek, csúsztatások, és más fajta mozdulatok, amik kapcsolatban vannak a
kézzel és/vagy a testtel.

 Test:
A testnek különböző szögekben, síkokban, és szinteken kell
mozognia. Az előadásban szerepelnie kell különböző típusú és formájú
mozdulatoknak: forgásoknak, szökkenéseknek, nyújtásoknak, hajlításoknak,
futásoknak, lökéseknek, stb.


Nehézség: Mozdulatok, amelyeket nehéz megcsinálni.
 Tisztaság és biztonság: Minden, ami különbözik a bizonytalanságtól és a
homályosságtól. Nincs hezitálás és ingadozás. Stabilitás, biztosság, erősség,
jellemző, nincs tévesztés.
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II. Művészi előadás:


Általános rész: A teljes idő kihasználása.



Összhang és a zene kifejezése/értelmezése: Vizuális zeneiség. A bemutatott
gyakorlatnak ki kell töltenie a zenei egységeket. Az előadó a következő elemeket
használhatja: test, bot, tér (szintek). A mozdulatokat és technikát érzéssel, szenvedéllyel
és tűzzel kell előadni. Az előadás ne legyen szokványos, de ne is legyen túlszínészkedett
vagy erőltetett. A test, kezek, láb, fej és bot pozíciójának összhangban kell lennie a
zenével. A test „vonalának” mozgása a zene kifejezéséül szolgál. Pl.: egyenes, görbe,
szögletes, hosszú, rövid. Az előadónak úgy kell tűnnie, mintha egy egészet alkotna a
zenével. Olyannak kell lennie az előadásnak, mintha a zenét látná a közönség.



A tér kihasználása:
- padló/föld: vízszintes tér
- magasság: padló-mennyezet között
- mélység: diagonális irány, szélesség

A szintek, szögek kihasználása fontos. Az összes mozdulatot a zene pillanata, folyamata határozza
meg. A zártabb, szűk, feszes mozdulatokkal kis helyet használunk fel, és a feszességnek
„hallhatónak” kell lennie a zenében is. A nyitott, széles mozdulatokkal több helyet használhatunk
fel, egy „robbanást” fejezünk ki a zenében. Ez jelenti a színpadi előadást vagyis, a maximum hatást,
amit a néző szemének és figyelmének kontrollálásával érhetünk el.
 A helyváltoztatás hatásos használata: Az előadónak többféle tempót és módot kell
használnia, hogy érdekessé tegye az előadást.
 Precizitás
 Szórakoztatás értéke: Az előadásnak hatásosnak kell lennie, mind a közönség, mind a
pontozóbírók számára. Mint egy show: izgalmasnak, érdekesnek kell lennie.
Profizmus: Ami megkülönbözteti a képzett profikat a kezdőktől. A különböző tréningek,
fegyelmezettség, büszkeség, és a teljes megértése az előadás felelősségnek. Az a tulajdonság, ami
felhatalmazza az előadót, hogy minden szituációt kezeljen és a váratlan helyzeteket nyugodtan és
büszkeséggel kezelje.

Twirling módok kategóriái:

Dobások/légi elemek:
- álló helyzetben lévő elemek
- utazó/mozgásban lévő elemek
- forgások: - dupla
- megszakított
- ellentétes irányú
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Rollok:
- folyamatos rollok:
- folyamatos egyirányú rollok
- ellentétes irányú rollok
- variációk
- kombinációs rollok
- egyszerű
- komplex
- különálló rollok

Kontaktok:
- lengetők
- egészkezes kontaktok
- ujjak közötti
- flippek
- kombinációk

A Freestyle pontozása

A maximálisan adható pont:

Kadet:
Junior:
Senior:

Technikai pontszám:

10 pont

Művészi előadás:

10 pont

0-4 pont
4-7 pont
7-10 pont

A technikai és művészi előadásra adott pontok maximum 0.5 ponttal térhetnek el egymástól.
Az ejtésekért 0.2 pont pontlevonás jár, az elkövetett hiba mértékétől függően.
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Páros

A páros program a freestyle és a csapat koncepció kombinációja. A párnak ugyanolyan stílusban és
technikai szinten kell előadnia a gyakorlatot. A párnak nemcsak a zenével kell összhangban lennie,
hanem egymással is, mialatt a korrekt technikát mutatják be a pontozóbíróknak. A bot és a test
mozgása egyszerre történik a megtervezett gyakorlat részei alatt. A páros gyakorlat legfontosabb
összetevője, mint ahogy a csapatnak is, a botcserék/átdobások. A pártól elvárt, hogy
átdobásokat/botcseréket hajtsanak végre, a megfelelő szögben, síkban, módban és elkapással
miközben különböző mozdulatokat végeznek.

A páros pontozása:
Tartalom: A test-és bottechnikai mozdulatok variációi, e mozdulatok egyszerre történő
használatának nehézsége, átdobások (botcsere) végrehajtása, botkezelés mozgás közben,
kétkezesség.

Precizitás és egységesség: Folyamatosság és gördülékenység, a sebesség összhangban van a
zenével, a testtechnika összhangja, a dobások azonos magassága, a korrekt bot-és testtechnika
használata.

Általános hatás: A zene értelmezése, vizualitása, a zene és a tér kihasználása, a koreográfia
bottechnikája, színpadiasság és előadásmód, folyamatosság a formák változtatása között, a
szórakoztatás értéke, ruházat és megjelenés, tánctechnika. A teljes gyakorlat által keltett hatás,
összkép.

A ejtésekért levonandó pontszám:

0.2 pont/ejtés

A pontozás 3 részből áll:
 tartalom,
 precizitás és egységesség,
 általános hatás
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I. Tartalom:
A következő kategóriákból áll:


Bot: dobások, rollok, kontaktok



Test: forgások, malom (illúzió), cigánykerék, ugrások, futások



A test és bot együttmozgása: Nehezebb a bonyolultabb mozdulatokat érzéssel kell előadni
(színpadiassággal)
és
a
korrekt
bot-és
testtechnikával
végrehajtani.
A következők tartoznak ide: Be-és átvezető mozdulatok, sebesség, egységesség. A
komplexebb twirling elemek, amelyeket művészi előadással hajt végre a versenyző,
nagyobb értéket érnek.



Botváltások/átdobások:
Átdobásokról/botcseréről akkor beszélünk, amikor a bot az egyik csapattagtól a másikig
eljut. A különböző elkapásokkal és eldobásokkal variált botcserék nehezebbek és
nagyobb értéket, pontszámot érnek.

Átdobások:
 2 csapattag között
 2 botos átdobások/botcserék
 időeltolódások vagy különböző időben történő átdobások/ elkapások és eldobások

 A bot kezelése a mozdulat közben: Azt jelenti, hogy mialatt a tagok az egyik területről eljutnak a
másikra, mozgás közben milyen mozdulatokat és bottechnikát alkalmaznak egyszerre. Fontos,
hogy a bot és test korrelációja a megfelelő technikával legyen végrehajtva, valamint a testtel és
a bottal történő mozdulatok egyensúlya megegyező szinten legyen jelen a gyakorlatban.
 Kétkezesség: Mindkét kéz használata a twirling mozdulatok során, amely tartalmazza az
elkapásokat, eldobásokat és más kategóriába tartozó forgatásokat.

II. Precizitás és egységesség:
A precizitás, amikor az összes tag közreműködik pontosan egy időben, azonos mozdulatot végezve.
Az egységesség: a csoport tudatában van annak, hogy a csapat tagjainak egyesülve, egy emberként
kell működniük, össze kell hangolniuk a mozgásukat.


Egyenletesség és folyamatosság: Az egyenletes, folyamatos bot-és testmozgások sorozata a
programon keresztül. A folyamatosságnak kapcsolatban kell lennie a zenével.
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A sebesség kapcsolatban legyen a zenével: A sebesség a gyorsaságot jelenti a gyakorlat
alatt. Fontos, hogy a forgatások illeszkedjenek a zene ritmusára.



Test pozíciók egységessége: Láb-és lábujjak vonalai, a lábmunka, a kar és a szabad kéz
pozíciója, illetve a fejmozdulatok.
Dobások: A dobások magasságának egységessége, azonos technikai szinten történő
forgatások, a dobások és elkapások egy időben történnek.





Korrekt bot-és test technika alkalmazása



Csapatmunka: Az az eszköz, amely felhatalmazza a tagokat, hogy kezeljék a különböző
szituációkat, megbirkózzanak a váratlan eseményekkel, miközben nyugodtságot sugároznak
és kontrollálják magukat. Minden tagnak együtt kell dolgoznia, egy stílust alkotva, mintha
egy ember lennének.

III. Általános hatás:


Zenei hatás: A formák, a forgatások, a testmunka hangsúlyozzák és kiemelik azokat a
hangulatokat és zenei egységeket, amelyeket a zene közvetít. Fontos, hogy a csapat minden
tagja azonos előadással adja elő a koreográfiát és életre keltsék a zenét. A mozdulatoknak
összhangban kell lennie a zene hangulatával.



Az idő és tér kihasználása: Hatásos képek, illetve alakzatok kialakítására kell törekedni. Az
gyakorlatnak egy történetet kell elmondania, bemutatnia.



Színpadiasság: A megfelelő időt és pozíciókat kihasználva kell elhelyezni a csapatot a
térben. Olyan térformák használatára kell törekedni, hogy a maximum hatást elérjék, és
megragadják a közönség és a pontozóbírók figyelmét.



Folyamatosság a formák változtatása között: A formák és a képek, amelyek egy
szórakoztató show-t mutatnak be. A minőséget az jelzi, amikor az egyik alakzatot egy
másikba vezetünk át anélkül, hogy bármilyen megállás vagy megszakítás történne a
koreográfiában.
Ezek a mozgások a következők lehetnek: hátulról előre történő mozdulások, megtartani a
formákat, mialatt az összkép változik, irányok változtatása, hogy a közönség szemét jobban
megragadja.



Szórakoztató érték: Attól függ, hogy milyen jól van megtervezve a program. A különleges
technika használata. Az a gyakorlat nevezhető jó felépítésűnek, ami a maximum élvezetet
váltja ki a közönségből és a pontozóbírókból.
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Megjelenés: A páros tagjainak hatásos és kellemes benyomást kell kiváltaniuk saját
megjelenésükkel. Elegáns, tiszta, rendes kosztümök, haj, cipő, stb.



Profizmus: A képesség, hogy a versenyzők felálljanak (folytassák a gyakorlatot) a hibák
után. A páros felelősségének megértése. Fontos, hogy higgyenek egymásban a tagok. A
stabil előadás elvárt a profi versenyzőktől.

A maximálisan adható pont:
Tartalom:
10 pont
Precizitás/egységesség:
10 pont
Általános hatás:
20 pont

Tartalom, illetve precizitás és egységesség

Általános hatás:

Kadett:

0-4 pont

Kadett:

0-7 pont

Junior:

4-7 pont

Junior:

7-13.5 pont

Senior:

7-10 pont

Senior:

13.5-20 pont

Technikai szintek:
Éppen jó:
0-1 forgások, leggyakrabban jobbkezes elkapások, kevés testtechnika, ritkán találhatunk fogásokat a
gyakorlatban, egyszerű rollokat hajtanak végre, egyszerű gyakorlat.
Átlagos:
1-2 forgások, leggyakrabban jobbkezes elkapások, esetenkénti bal kezes elkapások, egyszerű testtechnikai
elemek, a forgásokkal nem hangsúlyozzák a programot. 2 elem jelen van a dobás alatt, komplexebb rollokat
használnak.
Jó:
2-3 forgások, bal-és jobbkezes elkapások, vakelkapások, megtalálható a testmunka, ugrások, a hangsúly még
mindig az elkapásokon van, nem a testen, 3 elem dobás alatt, folyamatos rollsorok vannak jelen a
gyakorlatban.
Kitűnő:
3-4 forgás, több variáció az elkapásoknál, bal és jobb kézzel vakelkapás, visszakezes, hátsó elkapások.
Nagyobb hangsúly van a testmunkán, a forgások feszesebbek, viszont van még néhány meghatározhatatlan
kézpozíció, 3 elem dobás alatt, komplex rollsorok vannak jelen a gyakorlatban.
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Csapat
A csapat koncepció hasonlít a freestyle program koncepciójához. A csapat szabályok a következő
elvárásokat
tartalmazzák:
Időben,
térben
zenére
kell
előadni
a
gyakorlatot.
Fontos az egységes megjelenés!
A csapat több, mint egy egyénből áll. Van pár követelmény, amelyek ezekre a versenyzőkre
érvényesek és különböznek a freestyle egyéni versenyzőkre vonatkozó szabályoktól. Az előadásra
vonatkozóan a csapattagoknak összhangban kell lennie nemcsak a zenével, de még egymással is,
mialatt a korrekt, elvárt technikát bemutatják. A bot és a test mozdulatait egyszerre kell végrehajtani
a gyakorlat különböző részei alatt a megtervezett időben és térben. Fontos, hogy a tervezett formát
és a geometriai alakzatokat megtartsák a csapattagok a különböző pozíciókban álló és mozgó
helyzetben egyaránt.
A csoportos gyakorlatnak tartalmaznia kell bizonyos elemeket, mint a freestyle koncepcióknak is.
Az elvárás, hogy a szükséges időt az egyszerre történő twirlingezéssel kell tölteni. Persze lesznek
részek a gyakorlatban, mikor a bot pihen, de a legtöbb időben a botnak mozgásban kell lennie. A
testmozgásoknak is egyszerre kell történniük a gyakorlat alatt.
Másik legfontosabb összetevője a csoportos programnak: A BOTCSERÉK. A csapatoktól elvárt,
hogy különböző átadásokat végezzenek a programban figyelve a következőkre: síkok, szintek, a bot
útja, elkapások, dobások, testkoordináció, hogy hány tag van az átadásba bevonva, a botok száma
az átadásban, álló vagy mozgó helyzetben történik az átadás. Elvárt, hogy az átadások a zenével
összhangban történjenek, hangsúlyozzák a zenét, vizuális hatást gyakorolva.
Ahogy a freestlye-ban elvárjuk, hogy a versenyző kommunikáljon a közönséggel és összhangban
legyen a zenével, a csapatnál is ugyanez a követelmény. A magasabb szinteken lévő csapatok
különböző vizuális/látványos képet/koreográfiát mutatnak be (forgások, kicsivé válás, vagy naggyá,
a forma elmozgatása oldalra, elölről hátra, diagonálisan, pozíció cserékkel más képet alakítanak,
kihasználják a különböző szinteket és irányokat. Fontos, hogy az egyik alakzatból a másikba való
átalakulásnak a folyamata gördülékeny legyen és természetes.
Mint a freestyle-ban is, a kreativitás fontos meghatározója a csapat gyakorlatának. Minden
csapatnak a saját egyéni, különleges összeállítását kell megalkotnia.
A csapat programjának áttekintése





A csapatnak minimum 5, de maximum 9 tagból kell állnia.
A csapatnak minimum 4, de maximum 5 percig kell twirlingeznie.
Nincs korhatár.
A csoport férfiakból és nőkből is állhat.

A csapat a twirling és tánc mixeként írható le. Nincs semmilyen kötelező elem a csapat számára.
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A csapat pontozása
Tartalom: A test-és bottechnikai mozdulatok variációi, e mozdulatok egyszerre történő
használatának nehézsége, átdobások (botcsere) végrehajtása, botkezelés mozgás közben,
kétkezesség.

Precizitás és egységesség: Folyamatosság és gördülékenység, a sebesség összhangban van a
zenével, a testtechnika összhangja, a dobások azonos magassága, a korrekt bot-és testtechnika
használata.

Általános hatás: A zene értelmezése, vizualitása, a zene és a tér kihasználása, a koreográfia
bottechnikája, színpadiasság és előadásmód, folyamatosság a formák változtatása között, a
szórakoztatás értéke, ruházat és megjelenés, tánctechnika. A teljes gyakorlat által keltett hatás,
összkép.

A ejtésekért levonandó pontszám:

0.2 pont/ejtés

A pontozás 3 részből áll:
 tartalom,
 precizitás és egységesség,
 általános hatás

I. Tartalom:
A következő kategóriákból áll:


Bot: dobások, rollok, kontaktok



Test: forgások, malom (illúzió), cigánykerék, ugrások, futások



A test és bot együttmozgása: Nehezebb a bonyolultabb mozdulatokat érzéssel kell előadni
(színpadiassággal)
és
a
korrekt
bot-és
testtechnikával
végrehajtani.
A következők tartoznak ide: Be-és átvezető mozdulatok, sebesség, egységesség. A
komplexebb twirling elemek, amelyeket művészi előadással hajt végre a versenyző,
nagyobb értéket érnek.



Botváltások/átdobások:
Átdobásokról/botcseréről akkor beszélünk, amikor a bot az egyik csapattagtól a másikig
eljut. A különböző elkapásokkal és eldobásokkal variált botcserék nehezebbek és
nagyobb értéket, pontszámot érnek.
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Átdobások:
 2 csapattag között
 több, mint 2 ember között
 az összes tag közreműködik
 2 botos átdobások/botcserék
 3 botos átdobások/botcserék
 időeltolódások vagy különböző időben történő eldobások és átdobások/elkapások
 A bot kezelése a mozdulat közben: Azt jelenti, hogy mialatt a tagok az egyik területről eljutnak a
másikra, mozgás közben milyen mozdulatokat és bottechnikát alkalmaznak egyszerre. Fontos,
hogy a bot és test korrelációja a megfelelő technikával legyen végrehajtva, valamint a testtel és
a bottal történő mozdulatok egyensúlya megegyező szinten legyen jelen a gyakorlatban.
 Kétkezesség: Mindkét kéz használata a twirling mozdulatok során, amely tartalmazza az
elkapásokat, eldobásokat és más kategóriába tartozó forgatásokat.

II. Precizitás és egységesség:
A precizitás, amikor az összes tag közreműködik pontosan egy időben, azonos mozdulatot végezve.
Az egységesség: a csoport tudatában van annak, hogy a csapat tagjainak egyesülve, egy emberként
kell működniük, össze kell hangolniuk a mozgásukat.



Egyenletesség és folyamatosság: Az egyenletes, folyamatos bot-és testmozgások sorozata a
programon keresztül. A folyamatosságnak kapcsolatban kell lennie a zenével.



A sebesség kapcsolatban legyen a zenével: A sebesség a gyorsaságot jelenti a gyakorlat
alatt. Fontos, hogy a forgatások illeszkedjenek a zene ritmusára.



Test pozíciók egységessége: Láb-és lábujjak vonalai, a lábmunka, a kar és a szabad kéz
pozíciója, illetve a fejmozdulatok.



Dobások: A dobások magasságának egységessége, azonos technikai szinten történő
forgatások, a dobások és elkapások egy időben történnek.



Korrekt bot-és test technika alkalmazása



Csapatmunka: Az az eszköz, amely felhatalmazza a tagokat, hogy kezeljék a különböző
szituációkat, megbirkózzanak a váratlan eseményekkel, miközben nyugodtságot sugároznak
és kontrollálják magukat. Minden tagnak együtt kell dolgoznia, egy stílust alkotva, mintha
egy ember lennének.
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III. Általános hatás:


Zenei hatás: A formák, a forgatások, a testmunka hangsúlyozzák és kiemelik azokat a
hangulatokat és zenei egységeket, amelyeket a zene közvetít. Fontos, hogy a csapat minden
tagja azonos előadással adja elő a koreográfiát és életre keltsék a zenét. A mozdulatoknak
összhangban kell lennie a zene hangulatával.



Az idő és tér kihasználása: Hatásos képek, illetve alakzatok kialakítására kell törekedni. Az
gyakorlatnak egy történetet kell elmondania, bemutatnia.



Színpadiasság: A megfelelő időt és pozíciókat kihasználva kell elhelyezni a csapatot a
térben. Olyan térformák használatára kell törekedni, hogy a maximum hatást elérjék, és
megragadják a közönség és a pontozóbírók figyelmét.



Folyamatosság a formák változtatása között: A formák és a képek, amelyek egy
szórakoztató show-t mutatnak be. A minőséget az jelzi, amikor az egyik alakzatot egy
másikba vezetünk át anélkül, hogy bármilyen megállás vagy megszakítás történne a
koreográfiában.
Ezek a mozgások a következők lehetnek: hátulról előre történő mozdulások, megtartani a
formákat, mialatt az összkép változik, irányok változtatása, hogy a közönség szemét jobban
megragadja.



Szórakoztató érték: Attól függ, hogy milyen jól van megtervezve a program. A különleges
technika használata. Az a gyakorlat nevezhető jó felépítésűnek, ami a maximum élvezetet
váltja ki a közönségből és a pontozóbírókból.



Megjelenés: A csapat tagjainak hatásos és kellemes benyomást kell kiváltaniuk saját
megjelenésükkel. Elegáns, tiszta, rendes kosztümök, haj, cipő, stb.



Profizmus: A képesség, hogy a versenyzők felálljanak (folytassák a gyakorlatot) a hibák
után. A csapat felelősségének megértése. Fontos, hogy higgyenek egymásban a tagok. A
stabil előadás elvárt a profi versenyzőktől.

A maximálisan adható pont:
Tartalom:
10 pont
Precizitás/egységesség:
10 pont
Általános hatás:
20 pont

Tartalom, illetve precizitás és egységesség

Általános hatás:

Kadett:

0-4 pont

Kadett:

0-7 pont

Junior:

4-7 pont

Junior:

7-13.5 pont

Senior:

7-10 pont

Senior:

13.5-20 pont
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Technikai szintek:
Éppen jó:
0-1 forgások, leggyakrabban jobbkezes elkapások, kevés testtechnika, ritkán találhatunk fogásokat a
gyakorlatban, egyszerű rollokat hajtanak végre, egyszerű gyakorlat.
Átlagos:
1-2 forgások, leggyakrabban jobbkezes elkapások, esetenkénti bal kezes elkapások, egyszerű testtechnikai
elemek, a forgásokkal nem hangsúlyozzák a programot. 2 elem jelen van a dobás alatt, komplexebb rollokat
használnak.
Jó:
2-3 forgások, bal-és jobbkezes elkapások, vakelkapások, megtalálható a testmunka, ugrások, a hangsúly még
mindig az elkapásokon van, nem a testen, 3 elem dobás alatt, folyamatos rollsorok vannak jelen a
gyakorlatban.
Kitűnő:
3-4 forgás, több variáció az elkapásoknál, bal és jobb kézzel vakelkapás, visszakezes, hátsó elkapások.
Nagyobb hangsúly van a testmunkán, a forgások feszesebbek, viszont van még néhány meghatározhatatlan
kézpozíció, 3 elem dobás alatt, komplex rollsorok vannak jelen a gyakorlatban.
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KÖTELEZŐ BOTTECHNIKAI ELEMEK
„Előkészítő I.” szint

A lista:

B lista:

1. C1 JK függőleges kiskör (kifelé) (szemben)
2. C4 BK harántforgatás (kifelé) (háttal)
3. C5 JK függőleges nagykör (kifelé)
(szemben)
4. C7 Pozíciók
5. C8 JK vízszintes forgatás (befelé)

1.
2.
3.
4.
5.

C2 BK függőleges kiskör (kifelé) (háttal)
C3 JK harántforgatás (kifelé) (szemben)
C6 BK függőleges nagykör (kifelé) (háttal)
C7 Pozíciók
C9 BK vízszintes forgatás (kifelé)

„Előkészítő II.” szint

A lista:

B lista:

1. B1 JK harántforgatás visszafelé
(háttal)
2. B4 BK nyitás-ostor (háttal)
3. B5 JK függőleges nagykör bújtatással
(háttal)
4. B8 Jobb könyök alatt gördítés
5. B10 Kétkezes forgatás bal kézzel (balra)
6. B11 Jobb kéz spirál (befelé) (szemben)

1. B2 BK harántforgatás visszafelé
(szemben)
2. B3 JK nyitás-ostor (szemben)
3. B6 BK függőleges nagykör bújtatással, (BK
nyitás visszafele ostor, szemben)
4. B7 Bal könyök alatt gördítés
5. B9 Kétkezes forgatás jobb kézzel (jobbra)
6. B12 Bal kéz spirál (kifelé) (szemben)

„Alap I.” szint
A lista:

B lista:

1. BI 1 JK függőleges ostor (nyitás) széria

1. BI 2 BK függőleges ostor (nyitás) széria

2. BI 4 függőleges nyitás széria

2. BI 3 függőleges 8-as forgatás széria

3. BI 6 BK- es gördítések előre és visszafele

3. BI 5 JK- es gördítések előre és visszafele

4. BI 8 J könyökgördítések előre és vissza

4. BI 7 B könyökgördítések előre és vissza

5. BI 9 Nyitott karos gördítések

5. BI 9 Nyitott karos gördítések

6. BI 11 JK visszakezes átadás széria

6. BI 10 BK visszakezes átadás széria

7. BI 12 Csukló és 8-as forgatás vízszintesen

7. BI 12 Csukló és 8-as forgatás vízszintesen
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„Alap II.” szint

A lista:

B lista:

1. BII 1 JK függőleges 4 ujjas

1. BII 2 BK függőleges 4 ujjas

2. BII 4 BK vízszintes 4 ujjas

2. BII 3 JK vízszintes 4 ujjas

3. BII 6 könyökhajlítással gördítés jobb majd bal
kézzel

3. BII 5 könyök kinyújtással gördítés jobb majd bal
kézzel

4. BII 7 2 folyamatos könyökgördítés előre és
vissza

4. BII 7 2 folyamatos könyökgördítés előre és
vissza

5. BII 8 fél gördítés tarkón

5. BII 8 fél gördítés tarkón

6. BII 9 JK függőleges flip

6. BII 10 BK függőleges flip

7. BII 11 JK visszakezes flip

7. BII 12 BK visszakezes flip

8. BII 13 BK vízszintes dobás, JK elkapás

8. BII 13 BK vízszintes dobás, JK elkapás

„D” szint

A lista:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A1 JK függőleges ujj közötti 2+4 ujjas
A4 BK vízszintes ujj közötti 2+4 ujjas
A6 BK kézfejen gördítés sorozat
A8 egy gördítés nyakszirten (casper)
A9 JK hüvelykujjdobás, BK elkapás
A11 JK függőleges hüvelykujjdobás, BK
fejelkapás
7. A14 JK vízszintes dobás, JK elkapás
8. A15 BK vízszintes kiemelés, JK visszakezes
elkapás

B lista:

1. A2 BK függőleges ujj közötti 2+4 ujjas
2. A3 JK vízszintes ujj közötti 2+4 ujjas
3. A5 JK kézfejen gördítés sorozat
4. A7 Két folyamatos könyökön gördítés
rányitással, jobb kézzel, majd bal kézzel
5. A10 BK visszakezes dobás, JK elkapás
6. A12 JK hüvelykujjlegyintés sorozat (flip
sorozat)
7. A13 BK vízszintes dobás, JK elkapás
8. A14 JK vízszintes dobás, JK elkapás
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„C” szint
A lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AA2 BK függőleges ujj közötti fogatás
AA3 JK vízszintes ujj közötti forgatás
AA5 JK 2 szimpla halfarok, előre és vissza (fish)
AA7 Könyök behúz, majd nyakszirten átgördítve kinyújt jobb és bal kézzel (hátas)
AA10 BK függőleges visszakezes dobás, JK visszakezes elkapás
AA12 JK függőleges hüvelykujjlegyintés, fél fordulat jobbra, JK visszakezes elkapás
AA13 BK vízszintes dobás, egy forgás balra, JK elkapás
AA14 JK vízszintes dobás, negyed fordulat jobbra, JK visszakezes elkapás laposan

B lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AA1 JK függőleges ujj közötti forgatás
AA4 BK vízszintes ujj közötti forgatás
AA6 BK 2 szimpla halfarok, előre és vissza (fish)
AA8 Másfél gördítés nyakszirten laposan (casper)
AA9 JK függőleges hüvelykujjdobás, 1 forgás balra, BK elkapás
AA11 JK függőleges hüvelykujjdobás fél fordulattal (vak flip)
AA14 JK vízszintes dobás, negyed fordulat jobbra, JK visszakezes elkapás laposan
AA15 BK vízszintes dobás, fél fordulat jobbra, JK visszakezes elkapás

„B” szint
A lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AAA1 JK függőleges ujjsorozat
AAA4 BK vízszintes ujjsorozat
AAA6 BK 2 halfarok előre és hátra (fish) (4 számolás)
AAA8 2 lapos nyakon gördítés laposan-hátul (casper)
AAA9 JK hüvelykujjhajítás, 2 forgás balra, BK elkapás
AAA11 JK Hüvelykujjhajítás, negyed forgás balra, BK fejelkapás
AAA14 JK vízszintes hajítás, 1 forgás balra, JK elkapás
AAA15 BK vízszintes hajítás, 1 forgás jobbra, JK elkapás

B lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AAA2 BK függőleges ujjsorozat
AAA3 JK vízszintes ujjsorozat
AAA5 JK 2 halfarok előre és hátra (fish) (4 számolás)
AAA7 3 folyamatos könyökön gördítés könyök kinyújtással előre.
AAA10 BK fonákdobás, 1 és negyed forgás balra, JK elkapás
AAA12 JK hüvelykujjhajítás, 1 forgás jobbra, BK elkapás
AAA13 BK vízszintes hajítás, 2 forgás balra, JK elkapás
AAA14 JK vízszintes hajítás, 1 forgás balra, JK elkapás
28

„A” szint
A lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E1 Jobb kéz függőleges ujj közötti forgatás széria (A)
E4 Bal kéz vízszintes ujj közötti forgatás széria (A)
E6 Bal kéz halfarok (A) (8 számolás)
E8 2 és fél folyamatos nyakon gördítés laposan-hátul
E9 Függőleges JK hüvelykujjdobás, 2 forgás balra, BK elkapás (A)
E11 Függőleges JK hüvelykujjdobás, 1 és fél forgás balra, BK vak elkapás (A)
E14 JK vízszintes dobás, 1 forgás balra, JK visszakezes elkapás (A és B)
E15 BK vízszintes dobás, 1 és fél forgás jobbra, JK visszakezes elkapás laposan (A)

B lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E2 Bal kéz függőleges ujj közötti forgatás széria (B)
E3 Jobb kéz vízszintes ujj közötti forgatás széria (B)
E5 Jobb kéz halfarok (B) (8 számolás)
E7 4 folyamatos könyökön gördítés jobb kar kivezetéssel (B)
E10 Függőleges BK visszakezes dobás, 1 forgás balra, JK visszakezes elkapás (B)
E12 Függőleges JK hüvelykujjdobás, 1 és fél forgás jobbra, JK visszakezes elkapás (B)
E13 BK vízszintes dobás, 2 forgás balra, JK elkapás laposan (vízszintesen) (B)
E14 JK vízszintes dobás, 1 forgás balra, JK visszakezes elkapás (A és B)
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KÖTELEZŐ GIMNASZTIKA
ELŐKÉSZÍTŐ I. children/kisgyermek:
1.
2.
3.
4.
5.

gurulóátfordulás előre
mellső mérlegállás
spárgaülés
híd
cigánykerék

ELŐKÉSZÍTŐ I. kadett/gyermek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

haladási irány VII → III.

cigánykerék szemben
cigánykerék háttal
mérlegállás
spárgalecsúszás
gurulóátfordulás hátra
híd állásból vagy fekvésből, lábemeléssel
kézállás

ELŐKÉSZÍTŐ II. kadett/gyermek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

haladási irány VII → III.

indián
mérlegállás
sasszé előre, oldalsíkú karkörzéssel, lefelé-befelé
spárgalecsúszás
nyújtott ülés, előre törzshajlítás a lábakra karkeresztezéssel
híd fekvésből
„Z” ülés
gurulóátfordulás előre
cigánykerék (ügyesebb)

ELŐKÉSZÍTŐ II. children/kisgyermek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

haladási irány VII → III.

haladási irány VII → III.

cigánykerék szemben
cigánykerék háttal
mérlegállás
spárgalecsúszás
gurulóátfordulás hátra
híd állásból vagy fekvésből, lábemeléssel
„propeller”
fúrófordulat
kézállás
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ALAP II.:

ALAP I.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

cigánykerék (a gyengébb oldalra)
hajlított ollóugrás (ördögugrás)
illúzió (malom)
mérlegállás
őzugrás
1 forgás jobbra
kétkezes cigánykerék +
egykezes
cigánykerék (ügyesebb oldalra)
gurulóátfordulás hátra
állásból híd
gurulóátfordulás előre
kézállás
spárgaülés (ügyesebb lábbal)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1 forgás balra
kézállás
állásból gurulóátfordulás hátra
állásból híd és felállás
mérlegállás
őzugrás
gurulóátfordulás előre
malom/illúzió
cigánykerék (gyengébb oldalra)
ördögugrás + ollóugrás
kétkezes és egykezes cigánykerék
(ügyesebb oldalra)
12. spárgaülés talajon

„D” szint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

spárgakicsúszás féltérdelésből
spárgaátfordulás
hullámfelállás (VII. irány)
kézállásból híd és felállás, zárás a VIII.
irányba
őzugrás
kézállásban őztartás
2 forgás balra
oldalra lábkihúzás

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

malom/illúzió (egyik irány)
spárgaugrás
1 forgás jobbra
180°-os nyújtott testű fordulat
levegőben („félpalacsinta”)
2+1 kezes cigánykerék (ügyesebb)
indián szökdelés 4x
malom/illúzió (másik irány)
cigánykerék (gyengébb)

a

„C” szint:
1. 1 forgás jobbra
2. forgó
hajlított
ollóugrás
(forgó
ördögugrás)
3. 3600 -os nyújtott testű felugrás
4. kétkezes cigánykerék +
egykezes
cigánykerék (ügyesebb oldalra)
5. lábkihúzás oldalra
6. 3 forgás balra
7. bógni előre

8.
9.
10.
11.
12.

spárgaugrás
2 illúzió (malom)
cigánykerék (gyengébb oldalra)
spárgaülés
terpeszülésből „átcsúszás” oldalspárgán
keresztül
13. állóspárga
14. ollóugrás
15. ülőforgó

„C” szint fiú:
-

Ugrás 3db (választható) :

1db sorozat:

-

 2 ugrás egymás után, azonos vagy különböző
 1 ugrás izoláltan
Akrobatikus elemek: (kötelező)
 kézállás
 gurulóátfordulás
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-

-



Cigánykerék



előre
hátra
2 kezes
1 kezes

(egymás után)

Forgások (kötelező)



3 balra
2 jobbra



malom

Egyéb elemek (kötelező)
 dupla,
 szimpla
Kikötés: különböző irányban legyen végrehajtva.
 mellső mérlegállás
 sorozatok (választható, 2db)




1 sorozat = két elem összekapcsolása
híd (kötelező)
spárgaülés (kötelező)



„B” szint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 forgás balra
3 forgás jobbra
2 ugrás egymás után
kézállásban spárgatartás
2 előre bógni egymás után
3 illúzió egymás után (malom)
2 illúzió egymás után (malom) másik
irányba
8. összekötő elemek
9. sorkezdemény
 pl.: forgás – illúzió
 pl.: forgás – gurulóátfordulás előre

pl.: spárgaugrás – bógni előre

„A” szint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 vagy több forgás balra
3 vagy több forgás jobbra
legalább 2 előre bógni egymás után
3 illúzió (malom)
2 illúzió (malom) másik irányba
összekötő elemek
sorkezdemény
 pl.: forgás – illúzió
 pl.: forgás – gurulóátfordulás előre
 pl.: spárgaugrás – bógni előre
8. oldalszaltó (nullakezes cigánykerék)

„A” szint fiú:
1. mérlegállás
2. gurulóátfordulás előre
3. páros lábról felugrás (b. láb oldalt
nyújtva, j. láb oldalt hajlítva)
4. kézállásban őztartás
5. kozákugrás
6. 4 forgás balra
7. 2 spárgaugrás egymás után
8. 3 malom/illúzió (egyik irány)

9. 2 váltottlábas cigánykerék egymás után
10.kiszúrás
11.állásból híd
12.vállon átfordulás
13.alkaros cigánykerék
14.féltérdelésből 2 malom (másik irány)
15.egykezes cigánykerék
16.rundel
17.3 forgás jobbra
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KÖTELEZŐ SZÓLÓ
ELŐKÉSZÍTŐ I.:
-

pozíciók (1,5-1)
JK függőleges kiskör (4x)
JK függőleges nagykör (4x)
BK vízszintes forgatás (4x)
BK harántforgatás (4x)
BK függőleges nagykör (4x)

ELŐKÉSZÍTŐ II.:
-

JK függőleges nagykör bújtatással (2x)
JK spirál (2x)
BK harántforgatás visszafelé (4x)
BK függőleges nagykör bújtatással (4x)
JK nyitás-ostor (1x)
BK kétkezes forgatás (2x, a köv. elemmel
felváltva)
bal könyök alatt gördítés (2x, az előző
elemmel felváltva)
BK nyitás-ostor (4x)
BK spirál

ALAP I.:
-

hosszúbotos
JK hüvelykujj flip
JK kétkezes forgatás, láb mögötti átvétel
hosszúbotos
BK visszakezes flip
JK függőleges dobás, JK elkapás
JK rollok
forgás
bal könyökön gördítés
BK vízszintes dobás, fél térdelés, JK elkapás

ALAP II.:
-

JK függőleges dobás
JK kétkezes forgatás
BK függőleges négyujjas
flip-sorozat
könyök kinyújt-behúz kombinációs gurítás
ülőforgó
vízszintes sorozat
ördögugrás
vízszintes roll → BK vízszintes dobás, JK elkapás
JK vízszintes négyujjas, közben mérlegállás
JK hosszúbotos
JK kétkönyökös
BK vízszintes dobás, JK vakelkapás
JK függőleges négyujjas
JK függőleges dobás, ördögugrás, JK elkapás
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„D” szint:
-

JK függőleges dobás, 1 forgás balra, JK elkapás
„Palika-dolga”
JK függőleges dobás, BK fejelkapás
BK függőleges ujj közötti
BK visszakezes dobás, JK visszakezes elkapás
könyökös-kontakt
½ hátas
roll-sorozat
kétkönyökös, rányitással
egy nyakon gördítés laposan, hátul (casper)
JK vízszintes ujj közötti
kombinációs gurítás (nyak, derék, csípő)
BK vízszintes dobás, JK elkapás
BK vízszintes kiemelés, JK hátsó elkapás
flip-sorozat
JK függőleges dobás, ülőforgó, JK elkapás

„C” szint:
-

JK függőleges dobás, ülőforgó, JK elkapás
hosszúbotos kontakt
JK függőleges dobás, 1 forgás balra, BK láb alatti elkapás
flip-sorozat
BK visszakezes dobás, 1 forgás balra, JK visszakezes elkapás
JK függőleges dobás, 2 forgás balra, JK elkapás
JK fish
könyökös-kontakt
1,5 nyakon gördítés laposan, hátul (casper)
kombinációs gurítás (derék, csípő)
BK vízszintes dobás, ½ fordulat jobbra, JK hátsó elkapás
BK vízszintes dobás, 1 forgás balra, JK elkapás
flip-sorozat (4db)
JK függőleges dobás, malom, JK elkapás
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A versenyszabályzat pontozóbíróknak is fontos részletei

I.

7.

Versenytér meghatározása

VERSENYTÉR

7.1.

A versenyeket mindenképp zárt sportcsarnokban kell megrendezni.

7.2.

A versenyterület borítása - lehetőség szerint - egyenletes felületű parketta legyen, amelynek,
tisztának és üresnek kell lennie.

7.3.

A beltéri magasság minimum 7 méter, nemzetközi versenyen minimum 10 méter legyen.

7.4.

A versenytér mérete: 24x15 méteres négyszög

7.5.

A versenytér a kötelező versenyszámoknál kb. 4 méter szélesnek és 5 méter mélynek kell lennie. A
versenyterületek száma és az egyes versenyterületek tényleges mérete az adott versenytér méretétől
függ. A versenyszervező köteles kijelölni a versenyterületek (4 vagy 5 m-es) méretét és annak
közepét. Büntetendő a versenyterület elhagyása akkor, ha a sportoló akadályozza a mellette lévő
területen dolgozó versenyzőt.

7.6.

A csapat, csoport versenyeknél a létesítmény által elfogadott jelölő anyagot (pl. szalag, pilon) kell
használni a versenytér határok jelölésére mindegyik sarokban, és jelölni kell a versenyterület
közepét.

7.7.

A kötelező gimnasztika versenyszámoknál az adott versenyprogram szerint bármilyen formában
használható a versenyterület.

7.8.

A versenyterület berendezése - szóló, 2 és 3 botos versenyszámok esetén



A bírói asztalokat „sávoknak” nevezzük. (lásd: a következő oldalon a versenyterület
terveket),



Ezeknél a versenyszámoknál 6-8 sáv kialakítása ajánlott (az adott versenyterület méretétől
függően).



A zenei koordinátort és a bemondót a versenyterületen kívülre kell ültetni úgy, hogy semmi
ne akadályozza őket abban, hogy az összes sávot láthassák.



Az asztalokat le kell takarni és meg kell jelölni az adott sáv számával (az asztal elején és az
egyik bíró székének háttámláján).



A sorszámot folyamatosan meg kell jeleníteni a versenyterület közelében.

35

II.
8.

A bot állapota
A BOT

8.1.

A botnak meg kell felelnie a „bot” fogalmának.

8.2.

A bot szára bármilyen színű lehet.

8.3.

A botra semmit nem szabad ráerősíteni, kivéve azt a szalagot, amely a jobb fogást biztosítja. Ez
bármilyen színű lehet (fényes is), de egyszínűnek kell lennie.

8.4.

Figyelembe kell venni, hogy sporteszközről van szó.

A bot mindkét végétől 10-10 centimétert szabadon kell hagyni, azt a területet nem fedheti semmilyen, a
bot csúszását gátló anyag!

III.

9.

A versenyzők külseje

A VERSENYZŐK KÜLSEJE

9.1.

Öltözet

9.1.1.

A versenyzőknek nem szabad elfelejteniük, hogy egy sportverseny résztvevői, az öltözetük nem
gátolhatja őket a szabad mozgásban, ne legyenek a testi épségre veszélyes elemei.

9.1.2.

A ruha anyaga szövet, szabása a Speciális Technikai Szabálykönyvben leírtak figyelembe vételével
szabadon választható, egyrészes legyen.

9.1.3.

Sérülés esetén kötés, fásli viselése engedélyezett.

9.2.

Haj

9.2.1.

A hajat rögzíteni kell, hogy az előadást ne zavarja meg.

9.2.2.

A hajban díszítés engedélyezett, melyet stabilan kell rögzíteni.

9.3.

Smink

9.3.1.

A smink használata megengedett, ízléses legyen.

9.3.2.

A freestyle versenyszámokban igazodjon a gyakorlathoz.

9.3.3.

Az arcra és a látható testfelületekre tetoválás, festés nem engedélyezett (kivétel for fun
versenyszám). Amennyiben a versenyzőnek nem lemosható a tetoválása, úgy köteles azt
leragasztani.
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9.4.

Ékszerek

9.4.1.

Használatuk tilos, kivéve az apró méretű fülbevalót.

9.5.

Cipő

9.5.1.

A versenyző bemutathatja a gyakorlatot balett cipőben vagy twirling cipőben, színére vonatkozó
előírások nincsenek.

Elfogadott a ritmikus gimnasztikában használt forgócipő is!

IV.

Magatartás

10.

MAGATARTÁS

10.1.

Versenyzők magatartása

10.1.1.

Az egyéni, páros, csapatok és a csoportok versenyzői csak akkor léphetnek a versenyterületre, ha
szólították őket mikrofonon keresztül.

10.1.2.

A páros, csapat és csoport versenyzőinek látványosan tilos beszélni egymással a gyakorlat
bemutatása közben.

10.1.3.

Az egyéni versenyzőknek, párosoknak, csapatnak és csoportnak kötelező a hivatalos zenei teszten
(nemzetközi versenyeken) részt venni.

10.2.

Edzők magatartása

10.2.1.

A gyakorlat végrehajtása közben a csoport, csapat, páros vagy az egyéni versenyző edzője (vagy
más képviselő a delegációból) semmilyen módon nem beszélhet a versenyzőivel.

10.2.2.

A verseny egész időtartama alatt a szüneteket is beleértve, az edző (vagy más képviselő a
delegációból) nem beszélhet a zsűri egyetlen tagjával sem.

10.3.

Bírók magatartása

10.3.1.

A verseny egész időtartama alatt, a szüneteket is beleértve, a versenybíró nem beszélhet egyetlen
edzővel és versenyzővel sem.

10.3.2.

A bíró felelősséget vállal az általa adott pontszámokért.
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Speciális Technikai Szabályok
A VERSENYPROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS LEVONÁSOK









szabálytalan bot (pl.: lejáró botvég)
szabálytalan tornadressz egyéni versenyző:
szabálytalan tornadressz (/fő értendő):
versenyterület elhagyása, versenyző vagy bot:
versenyző korai vagy késői megjelenése:
csapat tagjai a gyakorlat alatt szóban kommunikálnak egymással:
az edző a versenyzővel vagy a bíróval bármilyen módon beszél a gyakorlat folyamán:

0,30 pont
0.20 pont
0,30 pont
0,50 pont
0,50 pont
0,30 pont
1,00 pont
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Testtechnika, gimnasztika

3.3.1.

ALAPELEMEK






Ugrások
Forgások
Akrobatikus elemek
(Egyensúlyhelyzetek)
(Hajlékonysági elemek/ testhullámok)

3.3.2. EGYÉB MOZGÁSCSOPORTOK





Elmozdulások, helyváltoztatások
Szökdelések
Lendítések és körzések
Fordulatok

3.3.3. UGRÁSOK (általánosságok)
Minden ugrásra a következő alapvető tulajdonságok jellemzők:
 ugrás megfelelő magassága (emelkedés)
 repülés alatt határozott és rögzített forma
 megfelelő amplitúdó a formában is

I. SPÁRGA UGRÁSOK
spárga ugrás elöl,

gyűrű

lábfej a fej felett,

oldalt nyújtott

A hátul lévő láb hajlítva, törzs
nem hajlik. A fejet kicsit hátra
hajtani

nyitás 180o-nál nagyobb
szögben a törzs nem hajlik,

vagy
1.

hajlított lábakkal

lábfej a fej felett
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hátra hajlással

gyűrű hátra hajlással

láb nyújtva és érinti a fejet

és érinti a fejet

2.

hátra hajlással
spárga előre

gyűrű két lábról

+ két lábról

két lábról

gyűrű hátra hajlással
+ két lábról

3.

hátra hajlással

gyűrűvel

fél fordulat törzzsel (180o)

4.

fél fordulat egész
testtel (180o)

gyűrűvel

fordulat egész testtel
(360o)

gyűrűvel

5.

fordulat egész testtel hátra hajlással (360o)
fél fordulat egész testtel hátra hajlással (180o)
6.
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II. VÁLTOTT SPÁRGA
spárga
ugrás
hajlított
lábbal

váltás hajlított lábbal

gyűrűvel

hátra hajlással

1.

negyed fordulat

fél fordulat törzzsel

fél fordulat gyűrűvel

fél fordulat hátra
hajlással

2.

spárga
ugrás
nyújtott
lábbal

váltás nyújtott lábbal

gyűrűvel

hátra hajlással

1.

negyed fordulat

fél fordulat törzs-el

fél fordulat gyűrűvel

fél fordulat hátra
hajlással

2.

III. FORGÓ UGRÁS
forgó spárga

gyűrűvel

gyűrűvel,nyitás180o-nál
nagyobb szögben

1.
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hátra hajlással
2.

váltás nyújtott lábbal

váltás nyújtott lábbal,elrugaszkodó
láb oldal átmenettel

3.

őz ugrás

őzgyűrű

gyűrűvel,nyitás
180o-nál nagyobb szögben

4.

őz hátra hajlással

őzgyűrű hátra hajlással

5.
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IV. ŐZ UGRÁS
gyűrűvel, nyitás

őz ugrás

gyűrűvel

1.

Fix forma az ugrás
180 -nál nagyobb szögben kezdetén és ugyanaz a
forma az ugrás végén is,
nem lehet két különböző
forma.
o

hátra hajlással

gyűrű hátra hajlással

2.

Átmenet
spárgán
keresztül

fél fordulat törzzsel (180o)

fél fordulat törzzsel
(180o) +gyűrű

fél fordulat törzzsel (180o)
hátra hajlással

1.

fél fordulat egész testtel (180o)

fél fordulat egész testtel (180o),
gyűrűvel

fél fordulat egész testtel hátra
hajlással (180o)

fordulat egész testtel (360o)

fordulat egész testtel gyűrűvel
(360o)

fordulat egész testtel hátra
hajlással (360o)

2.

3.
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IV. KOZÁK UGRÁS
Megjegyzés:

kozák ugrás

1.

gyűrűvel
elugrás és
érkezés
ugyanarra a
lábra

fél fordulat
egész testtel
(180o)

fél fordulat
egész testtel
(180o),

fordulat egész
Kozák ugrásnál
testtel (360o)
a láb jól
hajlított, lábfej

törzshajlítás
előre

a medencénél,
comb
vízszintesen.

láb magasan
segítséggel

gyűrűvel elugrás és
fél fordulat egész testtel
érkezés ugyanarra a lábra
(180o)

fordulat egész
testtel (360o)

láb magasan segítség gyűrűvel elugrás és érkezés fél fordulat egész testtel
ugyanarra a lábra
nélkül
(180o)

fordulat egész
testtel (360o)

2.

3.

VI. GYŰRŰ UGRÁS
Gyűrű ugrás
egy lábbal

gyűrű ugrás egy lábbal

fél fordulat egész testtel (180o)

fordulat egész testtel (360o)

1.
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Mindkét láb
gyűrűben

gyűrű egy lábról

gyűrűvel elugrás mindkét lábról

gyűrűvel elugrás mindkét
lábról hátra hajlással

1.

fél fordulat egész
testtel (180o)

fél fordulat egész testtel
(180o)két lábról

fordulat egész testtel
(360o)

fordulat egész testtel
(360o)
két lábról

2.

VII. OLLÓ UGRÁS
olló ugrás előre

olló elöl lábak fej felett

olló elöl fél fordulattal Megjegyzés:
(180o) lábak fej felett
Az olló ugrás
jellemzője,

Olló ugrás
előre

hogy mindig láb
váltással történik,
elöl vagy hátul.

Olló ugrás
hajlított lábbal
fél fordulattal

olló ugrás hátra
olló ugrás
hátra

olló hátul
gyűrűvel

olló hátul
gyűrűvel lábfej a
fej felett

olló hátul

olló hátul

gyűrűvel

gyűrűvel

fél fordulattal

lábfej a fej felett
fél fordulattal
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VIII. KADET UGRÁS
spárga nyitással elemelkedés fél
fordulat láb váltással

spárga nyitás

Megjegyzés:

Kadet ugrásra jellemző,

1.

lábváltás függőleges
törzsfordulat közben.

gyűrűvel

gyűrűvel + spárga

olló hátul gyűrűvel fél fordulat közben

olló hátul gyűrűvel,

2.

lábfej fej felett fél fordulat közben
3.

IX. FÚRÓ UGRÁS
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spárga nyitással
kezdés,fél fordulat
lábváltás nélkül

spárga nyitás

fél fordulat

fél fordulat

átlépés hajlított
lábbal

átlépés nyújtott
lábbal

Megjegyzés:

Fúró ugrásra
jellemző,hogy
nincs lábváltás

1.
fordulat
végrehajtás
közben a lábat a
vízszintes
tengelyen
átugorja.

őz fúró

gyűrűvel

gyűrűvel nyitás spárgába

2.

mindkét láb gyűrűben indítás egy lábról
3.

X. CSUKA ÉS TERPESZ UGRÁS (törzs a két láb közé)

1.

két láb együtt

ugrás két

ugrás egy

lábról

lábról

fél fordulattal fél fordulattal
(180o)

(180o) ugrás
két lábról

fordulattal

Megjegyzés:

(360o)
Terpesz és csuka
ugrást mindig a
két láb közé vagy
fölé
hajolva kell
bemutatni.
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fél fordulattal
terpesz ugrás egy
lábról

terpesz ugrás két
lábról

fél fordulattal
(180o)

(180o) ugrás
két lábról

fordulattal
(360o)

2.

oldal terpesz

oldal terpesz törzs hajlás előre,két lábról

3.

XI. ÍV UGRÁS
ív ugrás

fél fordulat (180o)

fordulat (360o)

1.

XII. KABRIÓ UGRÁS
kabrió ugrás

fél fordulat (180o)

átmenni nyitásba

1.
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XIII. FÜGGŐLEGES UGRÁS FORDULATTAL
(lábak különböző helyzetben) KRITÉRIUM CSAK A FORDULAT
fél fordulattal (180o)

egy fordulattal (360o)

másfél fordulattal

két fordulattal (720o)

(540o)
1.

láb nyújtva elöl fél
fordulattal (180o)

egy fordulattal (360o)

másfél fordulattal

két fordulattal (720o)

(540o)

2.

láb nyújtva hátul fél egy fordulattal (360o)
fordulattal (180o)

másfél fordulattal
(540o)

két fordulattal (720o)

láb nyújtva oldalt fél egy fordulattal (360o)
fordulattal (180o)

másfél fordulattal

két fordulattal (720o)

3.

(540o)

4.
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XIV. GUGGOLÓ UGRÁS
fél fordulattal (180o)

egy fordulattal (360o)

másfél fordulattal

két fordulattal (720o)

(540o)
1.

XV. FÜGGŐLEGES UGRÁS FORDULATTAL
(360o)

(540o)

(720o)

1.

XVI. PILLANGÓ UGRÁS
(nullakezes cigánykerék)
vízszintes síkban
rézsútban
1.
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FORGÁSOK (általánosságok)

3.3.4.

Minden forgásra a következő alapvető tulajdonságok jellemzők:




magas lábujjon végrehajtva
jól meghatározható kitartott forma a forgás alatt, a forgás végéig
megfelelő amplitúdó a formában

I. PASSZÉ VAGY A LÁB VÍZSZINTNÉL ALACSONYABB, TÖRZS
HÁTRAHAJLÁS
360o

720o

1080o

1440o

1800o

2160o

passzéban

törzshaj-lás
előre, láb
vízszintnél
alacsonyabb

törzshajlás
hátra, láb
vízszintnél
alacsonyabb

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

II./1. ÁLLÓLÁB NYÚJTVA VAGY HAJLÍTVA SZABAD LÁB ELÖL VAGY
OLDALT
360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

szabad láb elöl
vagy oldalt

kozák elöl
vagy oldalt
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Kozák forgás ismérvei:

állóláb
folyamatos
hajlítással

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

(láb elöl vagy
oldalt)

állóláb
folyamatos
nyújtásával
(láb elöl vagy
oldalt)

állóláb
folyamatos
hajlításával és
nyújtásával
(láb elöl vagy
oldalt)

A forgásnál folyamatos legyen a mozgás, nem jó 1 forgás fent, 1 forgás lent.

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

elöl vagy oldalt
nyitás
segítséggel

állóláb hajlítva
másik láb
magasan (elöl
vagy oldalt)
segítséggel

állóláb
folyamatos
hajlítással (láb
elöl vagy
oldalt)
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állóláb
folyamatos
nyújtásával
(láb elöl vagy
oldalt)

állóláb
folyamatos
hajlításával és
nyújtásával
(láb elöl vagy
oldalt)

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o
törzshajlás
előre vízszintes
láb fölé





Kézzel indíthat
Ülhet a sarkon
Letérdelhet belőle, folyamatos legyen a mozgás / láthatóan nem lehet esés

törzs

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

hátrahajlás
láb oldalt
vízszintesen

elöl vagy oldalt
nyitás segítség
nélkül

állóláb hajlítva
másik láb
magasan (elöl
vagy oldalt)
segítség nélkül
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állóláb
folyamatos
hajlítással (láb
elöl vagy
oldalt)

360o

720o

1080o

állóláb
folyamatos
nyújtásával
(láb elöl vagy
oldalt)

360o

720o

1080o

állóláb
folyamatos
hajlításával és
nyújtásával
(láb elöl vagy
oldalt)

360o

720o

1080o

II./2. SZABAD LÁB ATTITÜDBEN VAGY ARABESZKBEN
360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

állóláb
folyamatos
hajlításával és
nyújtásával

360o

720o

1080o

hátra
törzshajlás láb
vízszintesen
arabeszkben

360o

720o

1080o

vízszintesen
attitüd vagy
arabeszk.

kozák láb
hátul

állóláb
folyamatos
hajlítással

állóláb
folyamatos
nyújtásával
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hátra
törzshajlás
állóláb
folyamatos
hajlítással
másik láb
arabeszkben

360o

720o

1080o

hátra
törzshajlás láb
vízszintesen
attitűdben

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

lábkihúzás
nyújtva vagy
gyűrűben

támaszláb
hajlítva
másikláb fenn
segítséggel

állóláb
folyamatos
hajlításával

állóláb
folyamatos
nyújtásával

állóláb
folyamatos
hajlításával és
nyújtásával

360o
láb hátul
nyitva segítség
nélkül
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360o

magasabban mint a fej 360o

comb és a fej érintkezik 360o

láb gyűrűben
segítség nélkül

III. VÍZSZINTES TÖRZZSEL
360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

360o

720o

1080o

mellső mérleg

állóspárga
törzs
vízszintes

oldalsó mérleg

oldal spárga
törzs
vízszintes
segítséggel

oldal spárga
törzs
vízszintes
segítség nélkül

IV. FUETTÉ SZABAD LÁB VÍZSZINTESEN KÜLÖNBÖZŐ
HELYZETEKBEN
1.

„fuetté” szabad láb elöl
passzéval360o

720o sarok támasz nélkül

1080o sarok támasz nélkül
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-magas lábujj
állás, sarok fent
-ha nincs meg a
fordulat, nem
értékelhető

vízszintes lábbal

720o sarok támasz nélkül

1080o sarok támasz nélkül

vagy magasabban,
elöl,oldalt,attitűd,arabeszk
360o

- ha bele
szökdel, akkor
csak a szökdelés
előtti forgások
az elfogadhatók

V. TÉRDEN
vízszintesen 360o
1.

nyitás segítséggel 360o

segítség nélkül 360o

2.

vízszintesen 360o
3.

nyitás segítséggel 360o

segítség nélkül 360o

arabeszk 360o

nyitás segítség-gel360o

4.

5.
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attitűd 360o

gyűrű segítséggel 360o

gyűrű segítség nélkül 360o

6.

AKROBATIKUS ELEMEK
Megjegyzés: Lásd a koreográfia címszó alatt leírtak alapján

3.3.5.

EGYENSÚLYHELYZETEK (általánosságok)
Minden egyensúly elemre a következő alapvető tulajdonságok jellemzők:





MAGAS lábujjon vagy térdelésben végrehajtott,
tisztán kitartott,
végső, jól meghatározható, kitartott forma (nem mozog a láb a levegőben vagy a támaszkodó
láb nehézség alatt),
megfelelő amplitúdó a formában is

I. EGYENSÚLY PASSZÉBAN VAGY A LÁB VÍZSZINTES
ALATT
1. passzéban

2. előre hajlás

3. hátra hajlás

II. TÁMASZ LÁB NYÚJTVA
II./1. Szabad láb elöl
4. vízszintesen

5. spárga segítséggel

6. spárga segítség nélkül
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II./2. Szabad láb oldalt
7. vízszintesen

8. spárga segítséggel

9. spárga segítség nélkül

II./3. Szabad láb hátul nyújtva
11. törzs hátra
hajlásával

10. arabeszk

12. hátra lábkihúzás

13. hátra spárga

segítséggel

segítség nélkül

II./4. Szabad láb hátul hajlítva
14. attitűd

15. törzs hátra
hajlásával

16. láb gyűrűben

17. láb gyűrűben

segítséggel

segítség nélkül

18. láb gyűrűben 19. láb gyűrűben
magasabban mint
comb a fejjel
a fej
érintkezik
segítség nélkül

segítség nélkül

II./5. Törzs vízszintesen vagy alatta
20. vízszintesen

21. vízszintesen

mérleg hátra

mérleg oldalt

22. mérleg oldal
spárgában

23. vízszintesen

24. álló spárga

mérleg előre

II./6. Támasz láb hajlítva
25/a. vízszintesen

25/b. vízszintesen

kozák elöl

kozák elöl

26/a. láb magasan fenn
elöl segítséggel

26/b. láb magasan fenn
elöl állóláb folyamatos
hajlításával

állóláb folyamatos
hajlításával
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27/b. láb magasan fenn
elöl állóláb folyamatos
hajlításával

28/a. vízszintesen

28/b. vízszintesen

kozák oldalt

állóláb folyamatos
hajlításával

29/a. vízszintesen

29/b. vízszintesen

30/a. attitüd

kozák hátra

állóláb folyamatos
hajlításával

30/b. állóláb folyamatos
hajlításával

31. vízszintesen

32. láb magasan

33. láb magasan

34. láb magasan

segítség nélkül

segítséggel

segítség nélkül

hátra hajlás kéz letétele
nélkül

35. vízszintesen

36. láb magasan

37. láb magasan

38. vízszintesen

segítség nélkül

segítséggel

segítség nélkül

39. láb magasan

40. láb attitűdben

41. gyűrűvel

42. gyűrűvel

segítséggel

(attitűd)

segítséggel

segítség nélkül

27/a. láb magasan fenn
elöl
segítség nélkül

3.3.7

HAJLÉKONYSÁGI ELEMEK / TESTHULLÁMOK (általánosságok)

Minden hajlékonysági elemre és hullámra a következő alapvető tulajdonságok jellemzők:

 egy vagy két lábon vagy a test egy másik részén végrehajtva
 jól meghatározható és fixált forma (láthatóan kitartva a pozíciót)
 megfelelő amplitúdó a formában
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I. EGY LÁBON (talpon)
I.1. Törzshajlás a vízszintes lábra különböző irányokban
1. láb elöl

2. láb oldalt

3. láb hátul

I.2. Nyitás vagy láb magasan fenn
I.2.1. Lassú fordulattal.
4/a. láb elöl
segítséggel 180o

4/b. láb elöl
segítséggel
360o

5/a. láb elöl
segítség
nélkül180o

5/b. láb elöl
segítség nélkül

6/a. nyitás oldalt
segítséggel 180o

6/b. nyitás oldalt
segítséggel 360o

360o

7/a.nyitás oldalt
segítség nélkül
180o

7/b. nyitás oldalt
segítség nélkül

8/a.nyitás hátra
segítséggel

8/b.nyitás hátra
segítséggel

9/a. nyitás hátra
segítség nélkül

9/b. nyitás hátra
segítség nélkül

360o

180o

360o

180o

360o

10/a. gyűrű
segítséggel,

10/b. gyűrű
segítséggel,

11/a. gyűrű
segítség nélkül

11/b. gyűrű
segítség nélkül

12/a. gyűrű, l

12/b. gyűrű,

áb magasab-ban

180o

360o

180o

360o

láb magasab-ban
mint a fej 360o

mint a fej 180o

13/a. gyűrű, comb 13/b. gyűrű, comb
érinti a fejet
érinti a fejet
180o

360o
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I.2.2. A láb mozog vagy a törzs fordul.
törzs félfordulat a láb nem mozog

lábkör

14. segítséggel

15. segítség
nélkül

Helyes kivitelezés:

törzs félfordulat a láb nem

Elölről hátra vagy vissza vinni a lábat, a
csípő teljes beforgatásával

mozog

lábkör

Rossz:oldalról vinni a lábat, ez nem
érékelhető
I.2.3. Törzs vízszintes, lassú fordulattal

16. segítséggel

17. segítség
nélkül

I.2.4. Törzshajlás előre, lassú fordulattal

20. állóspárga

fordulat függőleges
tengely körül 360o
21. fordulat

fordulat függőleges tengely
körül 720o

Törzs mindkét elemnél a
vízszintes alatt
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I.2.5 Hátsómérleg
függőleges helyzetből

talajról

talajról felállás
bógnival, fixálni a
hátsómérleget

lábkihúzás hátra, hátra
hajlás a másik lábra

fordulat alatt 180o

talajról 180o

függőleges
helyzetből 360o

talajról 360o

22.

23. fordulattal

II. HÁTRAHAJLÁS KÉT LÁBBAL A TALAJON
29/a. vízszint alá

30/a. térden

30/b. hason
fekve

29/b. boka fogással

30/c. mellkason lábak fenn
magasan segítséggel

láb talajon

kezekkel felnyomás (180o) fordulat a
mellkason lábak magasan

30/e. mellkason
lábak fenn
segítség nélkül

30/b.-ből
30/e.-be
váll soha
megszakítás
nem
nélkül
lehet a
talajon

kezekkel felnyomás (360o) fordulat a hason,
lábak karok magasan

31.

átfordulás nélkül
32.
támasz az
alkarokon

Ha a lábfej érinti a talajt
akrobatikának számít.
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III. SPÁRGA A TALAJON TÖRZS ÁTFORDULATÁVAL
33/a. előre egész fordulattal (360o)

33/b. hátra egész fordulattal (360o)

IV. HULLÁMOK
34.teljes törzshullám spiccen
keresztül

35.„hordó” két
lábon teljes
törzshullám
spirállal
36. „hordó” egy
lábon teljes
törzshullám
spirállal

talajról

talajra

360o

360o

720o

1080o

720o

1080o

Hátra lábkihúzás segítséggel, teljes törzshullám spirállal egy lábon nagy körrel
37.

Átdolgozta a MATWISZ Pontozóbírói albizottsága 2017 januárjában:
Mezősi Ráhel Janka, elnök
Gazdag Gabriella, tag
Kern Zsófia, tag
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Gyakorló vizsgakérdések:

1. A következő felsorolásból melyik pontokat kell egy bírónak követnie a szabályszerű
viselkedés során?(4 db)
- Legyél fizikailag és mentálisan fit (alkalmas)
- Legyél méltó példa a sportolók, edzők és szülők előtt
- Fontos, hogy más bírókkal egyeztesd pontjaidat!
- Ne hozz szégyent a bírókra és a WBTF-re! (World Baton Twirling Federation)
-Járulj hozzá a kölcsönös előnyök és harmónia megteremtéséhez minden szakmai
kapcsolatban

2.

Melyek a legfontosabb bírói szabályok és felelősségek? Legalább 5 db

3. Milyen bot technikai szempontokat kell figyelembe venni a kötelező elemek pontozásánál?
4. Milyen test technikai szempontokat kell figyelembe venni a kötelező elemek pontozásánál?
5. Mit jelent a profizmus?
6. A következő hibák elkövetésénél döntsd el hány pontot vonnál le a versenyző
gyakorlatából!
- pontatlan elkapás vagy egy kéz segítsége:
- helytelen botkezelés (alkalmanként):
- A bot folyamatos mozgásának megszűnése egy elem alatt a gyakorlat nagy részében:
- Pontatlan és nem teljes gördítés a testen pattogással:
- A bot nem megfelelő pörgésszáma a levegőben (alkalmanként):
- A bot helytelen síkban való pörgése (alkalmanként):
- A testtechnikai elem nem megfelelő kivitelezése:
- helytelen tartás az egész gyakorlat alatt:
- egy vagy két kézre, vagy a botra való támaszkodás:
- támasz a sarkon forgás közben:
7. Hány pontot ér a nem megfelelő kézzel bemutatott elem?
8. Hány féleképpen tudjuk kategorizálni a gyakorlat közben történő ejtéseket?
9. Milyen egyéb hibákat véthet a versenyző a gyakorlat végrehajtása közben? 5db
10. Magyarázd meg a következő fogalmakat:
- kötelező elem:
- freestyle:
- rollok:
- kontaktok:
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-

Stationary complex:
Travelling complex:

11.Miből kell a kötelező szóló gyakorlatnak állnia EI. szinten?
12. A teljes pontszám hány százalékát adják a következők:
Kötelező elemek:
Kötelező szóló:
Kötelező gimnasztika:
13. A freestyle gyakorlatnál melyik fő kategóriákat pontozzuk?
14. Milyen botcserék és botátdobások lehetségesek a csapat gyakorlatában?
15. Hogy jellemeznél egy jó művészi előadással
gyakorlatot?(térkihasználás, zene, szórakoztatás értéke)

végrehajtott

freestyle

16. Milyen fajta kontaktokat és rollokat ismersz?
17. A csapat pontozásánál milyen kategóriákat pontozunk?
18. Milyen kategóriákból, részekből áll az Általános hatás?

Kérdések szintenként:

1. EI-EII szinteken hánytól hány pontig pontozhatjuk a kötelező elemeket?
2. Alap I-II szinteken hánytól hány pontig pontozhatjuk a kötelező elemeket?
3. D szinten hánytól hány pontig pontozhatjuk a kötelező elemeket?
4. C szinten hánytól hány pontig pontozhatjuk a kötelező elemeket?
5. B szinten hánytól hány pontig pontozhatjuk a kötelező elemeket?
6. A és AB szinteken hánytól hány pontig pontozhatjuk a kötelező elemeket?
7. Sorold fel milyen (nagyobb elemekből) kötelező elemekből áll EI. szinten a kötelező
szóló gyakorlat? Fontos a sorrend!
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8. Sorold fel milyen (nagyobb elemekből) kötelező elemekből áll Alap I. szinten a kötelező
szóló gyakorlat? Fontos a sorrend!
9. Sorold fel milyen (nagyobb elemekből) kötelező elemekből áll D szinten a kötelező
szóló gyakorlat? Fontos a sorrend!
10. Sorold fel milyen (nagyobb elemekből) kötelező elemekből áll C szinten a kötelező
szóló gyakorlat? Fontos a sorrend!
11. Milyen elemekből épül fel a „B” „AB” „A” szinteken végrehajtott kötelező
gyakorlat?Fontos a sorrend!
12. Milyen kategóriákból épül fel a kötelező szóló gyakorlat? (3 típus részletesen)
13. Hogy jellemeznél egy „elég jó” és egy „kitűnő” szóló gyakorlatot?
14. Milyen ponthatárok között pontozunk egy junior csapatnál?(3 kategória)
15. Mit jelent a páros gyakorlatnál a precizitás és egységesség?
16. A páros gyakorlat pontozásánál mennyi a 3 fő kategóriára adható maximális
pontszám?
17. Milyen ponthatárok között pontozunk egy senior párosnál?
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