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Verseny célja: válogató verseny a 2022. évi világbajnokságokra:  

- Női Fitness Világbajnokság (2022. október 18-23. Korea) 

- Testépítő Világbajnokság (2022. november 3-7. Spanyolország) 

- Junior Férfi Világbajnokság (2022. december 7-11. Irán)  

 

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ  

(1105 Budapest, Szent László tér 7.) 

 

Időpont: 2022. október 02. vasárnap 

 

Jelentkezni lehet: Vargha Viola főtitkárnál ( ifbbverseny@gmail.com )  

Csak a klubvezetőktől fogadunk el nevezéseket.  

 

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 16. péntek 

A Magyar Bajnokságon csak a Magyar Testépítő és Fitness Szövetség leigazolt versenyzői 

vehetnek részt. 

Kérünk benneteket, hogy a jelentkezési határidőig az összes MB indulót igazoljátok le az 

online versenyengedély rendszeren keresztül, a határidő lejárta után nem áll módunkban 

leigazolásokat intézni. 

 

Nevezési díj: 

Előnevezés esetén: 10.000Ft/kategória 

Szeptember 16. után: 15.000Ft/ kategória 

 

Azok a junior versenyzők, akik a Felnőtt Magyar Bajnokságon is indulnak 15.000Ft nevezési 

díj mellett vehetnek részt mindkét versenyen előnevezés esetén. 

 

Minden indulónak érvényes versenyengedéllyel, sportorvosi engedéllyel kell 

rendelkeznie, melyet a regisztrációnál be kell mutatni. Sportorvosi engedély hiányában 

az indulást nem engedélyezzük. 

 

JUNIOR kategóriák (16-23 év) : 1999-2006 között született versenyzők számára  

 

Férfi Testépítés:   abszolút 

Klasszikus Testépítés: abszolút 

Acrobatic Fitness :    16-20 év: -163 cm, + 163 cm 

    21-23 év: -163 cm, + 163 cm  

Artistic Fitness:   16-20 év: -163 cm, + 163 cm 

    21-23 év: abszolút 

Bodyfitness:    abszolút 
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Bikini Fitness:   16-20 év: abszolút,  

    21-23 év: -163 cm, + 163 cm 

Men’s Physique:  abszolút 

      

 

Felnőtt kategóriák 

 

Férfi Testépítés:    -70 kg, -75kg, -85kg, +85kg 

Klasszikus Testépítés: -175cm, +175cm 

Acrobatic Fitness:    -163 cm  

    +163 cm 

Férfi Fitness:    abszolút 

Artistic Fitness  -163cm, +163 cm 

Bodyfitness:    -158 cm 

-163 cm 

    -168 cm 

    +168 cm 

Fitness Modell:  -158 cm 

(Bikini Fitness)  -160 cm 

    -162 cm 

    -164 cm 

    -166 cm 

    -169 cm 

     -172 cm 

     +172 cm 

Women’s Physique:  abszolút 

Classic Physique:   abszolút 

Games Classic Bodybuilding: abszolút 

Men’s Physique:  -170 cm 

    -176 cm 

    -182 cm 

    +182 cm 

Női Fit Model:  -163cm, +163 cm 

Wellness:   -163 cm, +163 cm 

Fit Páros:    abszolút 

 

 

 

A kategóriák alacsony létszám esetén összevonásra kerülnek.    

 

FIGYELEM! A MAGYAR BAJNOKSÁGON DOPPING VIZSGÁLATOT TARTUNK! 

Csak azok a sportolók indulhatnak, akik aláírják a dopping nyilatkozatot (megtalálható a 

www.ifbb.hu honlapon a „VERSENYEK” címszó alatt  a „letölthető dokumentumok” 

között)! 

 

Minden Magyar Bajnokságon résztvevő sportoló versenyzési lehetőséget kap a 2023. 

évben az IFBB által szervezett versenyeken való indulásra (kivéve Európa- és 

világbajnokság) 

 

http://www.ifbb.hu/


TILOS a platform cipő viselete! Bikini,  bodyfitness és fit model kategóriákban a cipő sarka 
maximum 120 mm, a talp része maximum 10mm lehet. 

TILOS az olyan önbarnító használata, ami nyomot hagy! Használata esetén a 

versenyző kizárásra kerül! 

 

Az IFBB versenyeinken partnerünk, a Pro Tan Magyarország biztosítja a 

professzionális és egyben az IFBB sztenderdeknek is megfelelő barnítást. Kérünk 

minden versenyzőt, hogy idejében jelezze a szolgáltatásra való igényt és a helyszín 

megóvása érdekében válasszák a helyszíni barnítás adta előnyöket és kényelmet.  

 

A verseny kizárólagos barnító partnere, illetve a hivatalos sminkes és fodrász csapata a 

Pro Tan Hungary. 

A versenyzők az alábbi linkre kattintva tudnak jelentkezni a fentebb sorolt 

szolgáltatásokra: 

https://www.myshowtime.hu/versenybarnitas 

  

Amennyiben sminkes és fodrász szolgáltatást kíván más csapat végezni, úgy vegye fel 

a kapcsolatot a szervezőkkel az ellentételezéssel kapcsolatban az 

ifbbverseny@gmail.com -ra írva. A szervezők engedélye és beleegyezése nélkül más 

sminkes- és fodrász szolgáltató nem végezhet kereskedelmi és szolgáltatói 

tevékenységet a helyszínen belül (előtér, backstage, öltözők, stb.). 

 

 

Díjazás:  1.hely: kupa, érem, oklevél 

  2-3. hely: érem, oklevél 

  4-…hely: oklevél 

 
 

Programtervezet, információk a www.ifbb.hu honlapon olvashatók hamarosan. 

 

 

 
 

 

Információ: 

 

Vargha Viola  

MTFSZ főtitkár  

ifbbverseny@gmail.com 

06 30 960 81 86 
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