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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”, „jellem”. Az etika tehát nem szabályokat 

ad, mint az erkölcs, hanem morális (társadalmi értékeket, pl. etikát, erkölcsöt előtérbe helyező 

szemlélet, viselkedés) érték meghatározóként használható. 

 

1. Általános viselkedés, a megfelelő magatartás követése: 

 

A bírók helyes magatartása a következőkkel jellemezhető: 

 

 fizikai és mentális fittség (alkalmasság) 

 Légy méltó példa a sportolók, edzők és szülők előtt! 

 Ne hozz szégyent magadra! 

 Ne hozz szégyent a bírókra és a WBTF-re (World Baton Twirling Federation)! 

 Járulj hozzá a kölcsönös előnyök és harmónia megteremtéséhez minden szakmai 

kapcsolatban! 

 

A versenyző jóléte 

A bírák legfőbb érdeke. Az összes írásbeli, szóbeli együttműködésnek/ vitának a versenyzők 

érdekeit kell, hogy védjék! 

 

2. Bírói törvénykönyv: (Judges code) 

 

Minden versenyzőt „nyitott szemlélettel” kell pontozni, figyelembe véve az új, régi és 

különleges technikákat és 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 

 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. 

 ok, ami megnehezíti a megfelelő helyezés eldöntését 

 ha van egy versenyző, akinek nem tetszenek a döntéseid, akinek félsz a döntésed utáni 

reakciójától 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Filoz%C3%B3fia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erk%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erk%C3%B6lcs
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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 bírókhoz méltó elegáns ruhában: sötét blézer/zakó, elegáns 

nadrág/szoknya és fehér blúz (KÖTELEZŐ!) 

 Folytasd a bírói tudásod fejlesztését! 

 Légy nyitott mindenre! 

 Kerüld a vitákat, más ország/ régió bíróival! 

 Tartsd be a szabályokat és légy tisztában a bírói törvénykönyvvel! 

 Támogasd és érvényesítsd a bírói filozófiát! 

 Légy tisztában azzal, hogy felelős vagy az adott pontokért/ helyezésekért! 
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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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Hibák: 

- Olyan esetek, amik akkor történnek, mikor nem tervezzük őket, például: szünetek, 

megállások, csúszások, egyensúly elvesztése, esések stb.. 

 

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

 
 

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” 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. 
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 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! 

 

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. 

 

 

A szóló függőleges elemekkel kezdődik, majd roll széria (casper, könyökös, fish), azután 

vízszintes elemek, végül ismét visszatérünk a függőleges elemekhez. Mindkét kézzel 

egyformán kell dolgoznia a versenyzőnek. 

 

 

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.  
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Freestyle és For Fun versenyszámok időtartama 

Freestyle versenyszámok időtartama 

 

1. Egyéni  

 kadet  1:00-1:30 perc  

 junior  1:30-2:00 perc  

 senior  2:00-2:30 perc  

2. Páros  

 kadet  1:00-1:30 perc  

 junior  1:30-2:00 perc  

 senior 2:00-2:30 perc  

3. Csapat  

 kadet  3:00-3:30 perc  

 junior  3:00-3:30 perc  

 senior  3:00-3:30 perc  

4. Csoport  

 kadet  3:00-3:30 perc  

 junior  3:00-3:30 perc  

 senior  3:00-3:30 perc  

 

A freestyle programoknál plusz-mínusz tíz másodperc eltérés engedélyezett. Az időtartamok 

megváltozhatnak, ilyen esetekben a Versenyszabályzatba a változásokat be kell vezetni. Az 

időmérés és a pontozás az első zenei hanggal kezdődik, és az utolsóval fejeződik be, amely 

magában foglalja a kezdő hangot (síp ill. kopp, stb.) is.  

For Fun  

1. Egyéni  1:00-2:00 perc 

2. Páros  1:30-2:30 perc 

3. Csapat  2:00-3:00 perc 

4. Csoport  2:00-3:00 perc 

Csapat 

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. 
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„Előkészítő I.” szint 

 

A 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) 

 

B lista: 

 

1. C2 BK függőleges kiskör (kifelé) (háttal) 

2. C3 JK harántforgatás (kifelé) (szemben) 

3. C6 BK függőleges nagykör (kifelé) (háttal) 

4. C7 Pozíciók 

5. C9 BK vízszintes forgatás (kifelé) 

 

 

„Előkészítő II.” szint 

 

A 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) 

 

B lista: 

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: 

1. BI 1 JK függőleges ostor (nyitás) széria 

2. BI 4 függőleges nyitás széria 

3. BI 6 BK- es gördítések előre és visszafele 

4. BI 8 J könyökgördítések előre és vissza 

5. BI 9 Nyitott karos gördítések   

6. BI 11 JK visszakezes átadás széria 

7. BI 12 Csukló és 8-as forgatás vízszintesen 

 

B lista: 

1. BI 2 BK függőleges ostor (nyitás) széria 

2. BI 3 függőleges 8-as forgatás széria 

3. BI 5 JK- es gördítések előre és visszafele 

4. BI 7 B könyökgördítések előre és vissza 

5. BI 9 Nyitott karos gördítések 

6. BI 10 BK visszakezes átadás széria 

7. BI 12 Csukló és 8-as forgatás vízszintesen 

 

KÖTELEZŐ BOTTECHNIKAI ELEMEK 
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„Alap II.” szint 

 

A lista: 

 

1. BII 1 JK függőleges 4 ujjas 

2. BII 4 BK vízszintes 4 ujjas 

3. BII 6 könyökhajlítással gördítés jobb majd bal 
kézzel 

4. BII 7 2 folyamatos könyökgördítés előre és 
vissza 

5. BII 8 fél gördítés tarkón 

6. BII 9 JK függőleges flip 

7. BII 11 JK visszakezes flip 

8. BII 13 BK vízszintes dobás, JK elkapás 

 

B lista: 

 

1. BII 2 BK függőleges 4 ujjas 

2. BII 3 JK vízszintes 4 ujjas 

3. BII 5 könyök kinyújtással gördítés jobb majd bal 
kézzel 

4. BII 7 2 folyamatos könyökgördítés előre és 
vissza 

5. BII 8 fél gördítés tarkón 

6. BII 10 BK függőleges flip 

7. BII 12 BK visszakezes flip 

8. BII 13 BK vízszintes dobás, JK elkapás 

„D” szint 

 

A lista: 

 

1. A1 JK függőleges ujj közötti 2+4 ujjas 

2. A4 BK vízszintes ujj közötti 2+4 ujjas 

3. A6 BK kézfejen gördítés sorozat 

4. A8 egy gördítés nyakszirten (casper) 

5. A9 JK hüvelykujjdobás, BK elkapás 

6. 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.  AA2 BK függőleges ujj közötti fogatás 

2.  AA3 JK vízszintes ujj közötti forgatás 

3.  AA5 JK 2 szimpla halfarok, előre és vissza (fish) 

4.  AA7 Könyök behúz, majd nyakszirten átgördítve kinyújt jobb és bal kézzel (hátas) 

5.  AA10 BK függőleges visszakezes dobás, JK visszakezes elkapás 

6.  AA12 JK függőleges hüvelykujjlegyintés, fél fordulat jobbra, JK visszakezes elkapás 

7.  AA13 BK vízszintes dobás, egy forgás balra, JK elkapás 

8.  AA14 JK vízszintes dobás, negyed fordulat jobbra, JK visszakezes elkapás laposan 

 

B lista: 

1.  AA1 JK függőleges ujj közötti forgatás 

2.  AA4 BK vízszintes ujj közötti forgatás 

3.  AA6 BK 2 szimpla halfarok, előre és vissza (fish) 

4.  AA8 Másfél gördítés nyakszirten laposan (casper) 

5.  AA9 JK függőleges hüvelykujjdobás, 1 forgás balra, BK elkapás 

6.  AA11 JK függőleges hüvelykujjdobás fél fordulattal (vak flip) 

7.  AA14 JK vízszintes dobás, negyed fordulat jobbra, JK visszakezes elkapás laposan 

8.  AA15 BK vízszintes dobás, fél fordulat jobbra, JK visszakezes elkapás 

 

„B” szint 

A lista: 

1. AAA1 JK függőleges ujjsorozat 

2. AAA4 BK vízszintes ujjsorozat 

3. AAA6 BK 2 halfarok előre és hátra (fish) (4 számolás) 

4. AAA8 2 lapos nyakon gördítés laposan-hátul (casper) 

5. AAA9 JK hüvelykujjhajítás, 2 forgás balra, BK elkapás 

6. AAA11 JK Hüvelykujjhajítás, negyed forgás balra, BK fejelkapás 

7. AAA14 JK vízszintes hajítás, 1 forgás balra, JK elkapás 

8. AAA15 BK vízszintes hajítás, 1 forgás jobbra, JK elkapás 

 

B lista: 

1. AAA2 BK függőleges ujjsorozat 

2. AAA3 JK vízszintes ujjsorozat 

3. AAA5 JK 2 halfarok előre és hátra (fish) (4 számolás) 

4. AAA7 3 folyamatos könyökön gördítés könyök kinyújtással előre. 

5. AAA10 BK fonákdobás, 1 és negyed forgás balra, JK elkapás 

6. AAA12 JK hüvelykujjhajítás, 1 forgás jobbra, BK elkapás 

7. AAA13 BK vízszintes hajítás, 2 forgás balra, JK elkapás 

8. AAA14 JK vízszintes hajítás, 1 forgás balra, JK elkapás 
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„A” szint 

A lista: 

1. E1 Jobb kéz függőleges ujj közötti forgatás széria (A) 

2. E4 Bal kéz vízszintes ujj közötti forgatás széria (A) 

3. E6 Bal kéz halfarok (A) (8 számolás) 

4. E8 2 és fél folyamatos nyakon gördítés laposan-hátul 

5. E9 Függőleges JK hüvelykujjdobás, 2 forgás balra, BK elkapás (A) 

6. E11 Függőleges JK hüvelykujjdobás, 1 és fél forgás balra, BK vak elkapás (A) 

7. E14 JK vízszintes dobás, 1 forgás balra, JK visszakezes elkapás (A és B) 

8. E15 BK vízszintes dobás, 1 és fél forgás jobbra, JK visszakezes elkapás laposan (A) 

 

B lista: 

1. E2 Bal kéz függőleges ujj közötti forgatás széria (B) 

2. E3 Jobb kéz vízszintes ujj közötti forgatás széria (B) 

3. E5 Jobb kéz halfarok (B)  (8 számolás) 

4. E7 4 folyamatos könyökön gördítés jobb kar kivezetéssel (B) 

5. E10 Függőleges BK visszakezes dobás, 1 forgás balra, JK visszakezes elkapás (B) 

6. E12 Függőleges JK hüvelykujjdobás, 1 és fél forgás jobbra, JK visszakezes elkapás (B) 

7. E13 BK vízszintes dobás, 2 forgás balra, JK elkapás laposan (vízszintesen) (B) 

8. E14 JK vízszintes dobás, 1 forgás balra, JK visszakezes elkapás (A és B) 
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ELŐKÉSZÍTŐ I. children/kisgyermek: haladási irány VII → III. 

1. gurulóátfordulás előre 
2. mellső mérlegállás 
3. spárgaülés 
4. híd 
5. cigánykerék 

ELŐKÉSZÍTŐ I. kadett/gyermek: haladási irány VII → III. 

1. indián 
2. mérlegállás 
3. sasszé előre, oldalsíkú karkörzéssel, lefelé-befelé 
4. spárgalecsúszás 
5. nyújtott ülés, előre törzshajlítás a lábakra karkeresztezéssel 
6. híd fekvésből 
7. „Z” ülés 
8. gurulóátfordulás előre 
9. cigánykerék (ügyesebb) 

 

ELŐKÉSZÍTŐ II. children/kisgyermek:  haladási irány VII → III. 

1. cigánykerék szemben 
2. cigánykerék háttal 
3. mérlegállás 
4. spárgalecsúszás 
5. gurulóátfordulás hátra 
6. híd állásból vagy fekvésből, lábemeléssel 
7. kézállás 

 

ELŐKÉSZÍTŐ II. kadett/gyermek: haladási irány VII → III. 

1. cigánykerék szemben 
2. cigánykerék háttal 
3. mérlegállás 
4. spárgalecsúszás 
5. gurulóátfordulás hátra 
6. híd állásból vagy fekvésből, lábemeléssel 
7. „propeller” 
8. fúrófordulat 
9. kézállás 

 

 

 

KÖTELEZŐ GIMNASZTIKA 
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ALAP I.: 

1. cigánykerék (a gyengébb oldalra) 
2. hajlított ollóugrás (ördögugrás) 
3. illúzió (malom) 
4. mérlegállás 
5. őzugrás 
6. 1 forgás jobbra 
7. kétkezes cigánykerék + egykezes 

cigánykerék (ügyesebb oldalra) 
8. gurulóátfordulás hátra 
9. állásból híd 
10. gurulóátfordulás előre 
11. kézállás 
12. spárgaülés (ügyesebb lábbal) 

ALAP II.:  

1. 1 forgás balra 
2. kézállás 
3. állásból gurulóátfordulás hátra 
4. állásból híd és felállás 
5. mérlegállás 
6. őzugrás 
7. gurulóátfordulás előre 
8. malom/illúzió 
9. cigánykerék (gyengébb oldalra) 
10. ördögugrás + ollóugrás 
11. kétkezes és egykezes cigánykerék 

(ügyesebb oldalra) 
12. spárgaülés talajon 

 

„D” szint: 

1. spárgakicsúszás féltérdelésből 
2. spárgaátfordulás 
3. hullámfelállás (VII. irány) 
4. kézállásból híd és felállás, zárás a VIII. 

irányba 
5. őzugrás 
6. kézállásban őztartás 
7. 2 forgás balra 
8. oldalra lábkihúzás 

9. malom/illúzió (egyik irány) 
10. spárgaugrás 
11. 1 forgás jobbra 
12. 180°-os nyújtott testű fordulat a 

levegőben („félpalacsinta”) 
13. 2+1 kezes cigánykerék (ügyesebb) 
14. indián szökdelés 4x 
15. malom/illúzió (másik irány) 
16. cigánykerék (gyengébb) 

 

 

„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. spárgaugrás 
9. 2 illúzió (malom) 
10. cigánykerék (gyengébb oldalra) 
11. spárgaülés 
12. 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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 előre 

 hátra 

 Cigánykerék 

 2 kezes 

 1 kezes  (egymás után) 

- Forgások (kötelező) 

 3 balra 

 2 jobbra 

- Egyéb elemek (kötelező) 

 malom 

 dupla, 

 szimpla 
 

 Kikötés: különböző irányban legyen végrehajtva. 

 mellső mérlegállás 

 sorozatok (választható, 2db) 

 

1 sorozat = két elem összekapcsolása 

 híd (kötelező) 

 spárgaülés (kötelező) 

 

 „B” szint: 

1. 4 forgás balra 
2. 3 forgás jobbra 
3. 2 ugrás egymás után 
4. kézállásban spárgatartás 
5. 2 előre bógni egymás után 
6. 3 illúzió egymás után (malom) 
7. 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. 4 vagy több forgás balra 
2. 3 vagy több forgás jobbra 
3. legalább 2 előre bógni egymás után 
4. 3 illúzió (malom) 
5. 2 illúzió (malom) másik irányba 
6. összekötő elemek 
7. 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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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 

 

KÖTELEZŐ SZÓLÓ 



 17 

„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 büntetőbíróknak is fontos részletei 

 

I. Versenytér meghatározása 

 

7.     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 6) 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 parkett 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. 

 

 



 19 

II. A bot állapota 

 

8.        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. 

 

III. A versenyzők külseje 

 

9.        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 apró méretű fülbevalót. 

 

9.5.  Cipő 

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

előírások nincsenek. 

 

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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 a gyakorlat időtartama nem szabályszerű (másodpercenként, ha rövidebb vagy hosszabb) 0,05 pont 

 szabálytalan bot (pl.: lejáró botvég)       0,30 pont 

 szabálytalan tornadressz egyéni versenyző:       0.20 pont 

 szabálytalan tornadressz (/fő értendő):       0,20 pont 

 szabálytalan zene:         0,50 pont 

 szabálytalan a versenyző(k) bevonulása:      0,20 pont 

 versenyterület elhagyása, versenyző vagy bot:       0,50 pont 

 versenyző korai vagy késői megjelenése:       0,50 pont 

 csapat tagjai a gyakorlat alatt szóban kommunikálnak egymással:    0,30 pont 

 az edző a versenyzővel vagy a bíróval bármilyen módon beszél a gyakorlat folyamán:  1,00 pont 
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