
A PoleCats Rúdtánc és Légtorna Sportegyesület a Restart Rúdsport és Légtorna Verseny 

szervezőjeként lehetőséget teremt bárki számára - legyen szó rúdtáncról vagy rúdfitneszről, hogy 

bármilyen stílusban megmérettessen. Arra vagyunk kíváncsiak, Neked mit jelent ez a sport? Ki vagy 

Te igazából a rúdon? Bármilyen stílust is képviselsz, mutasd meg nekünk! Mutasd, ha művészi vagy, 

ha sportos, ha bohém, ha nőies, ha a hiphop-al akarod kombinálni, vagy a társastánccal, ha jógáznál a 

rúdon vagy a balett világából érkeztél: minket minden érdekel! Csak légy kreatív! Elsődlegesen nem 

az a fontos számunkra, hogy milyen nagyszerű trükkökre vagy képes, hanem hogy mit közvetítesz a 

színpadon? Mennyire tudod átadni nekünk az egyéniségedet a sporton keresztül? 

SZERVEZŐ, VERSENYINFORMÁCIÓK 

PoleCats Rúdtánc és Légtorna Sportegyesület 

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 8. 

Adószám: 18741812-1-20 

Elnök: Arany Médea 

Tel.: 30/737-4408 

E-mail: polecatsse@gmail.com 

Facebook: PoleCats Rúdtánc És Légtorna Sportegyesület 

A Restart Rúdsport és Légtorna Verseny a zalaegerszegi Restart Fesztivál keretein belül kerül 

megrendezésre. A fesztivál az ország legnagyobb sportfesztiválja.  

Több tucat sportverseny, számtalan előadás, sport kipróbálási lehetőség és az esti partik, mint 

levezetés. A közösségi élmény feltöltő energiája. Mindez azért, hogy újrainduljunk! Egy olyan 

városban, ami együtt él a természettel, csodálatos erdőkkel, dombokkal van körülvéve. A versenyek 

és a sportolási lehetőségek a városban, parkokban és gyönyörű erdős környezetben lesznek, hogy az 

élmény hatványozottabb legyen. 

A Restart Rúdsport és Légtorna Verseny helyszíne a város fő terén felállított színpad: Zalaegerszeg, 

Dísz tér. Esős idő esetén a helyszín: Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2. 

Verseny időpontja: 2019. július 7. Tervezett kezdés: 14:00 óra. 

Nevezés, videó beküldésének határideje: 2019. május 3. 24:00 óra  

Döntőbe jutott versenyzők névsorának kihirdetése: 2019. május 24. 

A nevezési díj beérkezésének határideje, zene mp3 formátumban, fénykép, bemutatkozás küldése e-

mailben: 2019. június 7. 24:00 óra  

A nevezési határidőn túl érkező nevezéseket nem áll módunkban elfogadni. 

Nevezési díjak: 

- egyéni felnőtt kategóriák: 9.000, - Forint 

- duó kategória: 11.000,- Forint 

- junior kategória: 7.000,- Forint 

A nevezési díjat június 7-ig kell befizetni! Az utalás/befizetés költségei a versenyzőt terhelik. A 

nevezési díj nem visszatérítendő. Csak abban az esetben jár vissza, ha a rendezvény a szervező 

hibájából elmarad. 

Amennyiben a versenyző mindkét versenyen (Restart Rúdsport és Légtorna Verseny), vagy két 

számban indul, úgy a kedvezmény a második nevezésnél -50%.  

 

 



 

Átutalás: 

Zöld Irány Egyesület 

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 25.  

Adószám: 18869389-1-20  

Számlaszám: Budapest Bank 10104961-11037900-01004002 

A Közleménybe ne felejtsd el beírni, hogy „Restart Rúdsport és Légtorna Verseny”! 

 

A nevezés csak és kizárólag abban az esetben érvényes, ha a határidőkig megérkezik: 

- a jelentkezési lap (Restart honlapján)  

- a nevezési díj 

- a videós nevezés nyilvános youtube linkje „Restart2019kategória” jelöléssel, e-mailben 

- a választott zene MP3 formátumban, fénykép, bemutatkozás e-mailben. 

 

 KATEGÓRIÁK 

A verseny egyfordulós. 

 

JUNIOR: nincs megkötés a versenyzői múlt tekintetében.  

Junior I.: 7-13 év 

Junior II.: 14-17 év 

 

AMATŐR - KEZDŐ: 18 év felettiek. 1-2 éve tanulja a rúdsportot, nem oktat rúdsportot, légtornát. 

Nem indult amatőr versenyen magasabb kategóriában. Helyezést versenyen nem ért el. A 

koreográfiájában kizárólag 1-2-es szintű elemeket használhat. Nem lehet a produkcióban fejjel lefelé 

elem.  

Amatőr kezdő női egyéni 

Amatőr kezdő férfi egyéni 

Amatőr kezdő duó 

 

AMATŐR - KÖZÉPHALADÓ: 18 év felettiek. Maximum 3 éve tanulja a rúdsportot, nem oktatja a 

rúdsportot, légtornát. 1-2-3-as szintű elemeket használhat. Nem lehet a koreográfiában kézenállás a 

rúdon, illetve handspring, deadlift, fonji, iron-x. Nem indult amatőr versenyen magasabb 

kategóriában. Nem ért el dobogós helyezést amatőr-középhaladó kategóriában. 

Amatőr közép-haladó női egyéni 

Amatőr közép-haladó férfi egyéni 

Amatőr közép-haladó duó 

 

AMATŐR - HALADÓ: 18 év felettiek. Maximum 4 éve tanulja a rúdsportot, nem oktatja a rúdsportot, 

légtornát. Nem ért el dobogós helyezést nemzeti/nemzetközi versenyen amatőr-haladó 

kategóriában, nem indult még nemzeti/nemzetközi versenyen elit, profi kategóriában. A 

koreográfiájában megengedett a handspring, deadlift, iron-x és fonji.  

Amatőr haladó női egyéni 

Amatőr haladó férfi egyéni 

Amatőr haladó duó 



 

PROFI: 18 év felettiek. Összevont kategória: profi+elit. Magas technikai tudás, hajlékonyság. Hasonló 

kategóriákban versenyzett már (profi, elit), esetleg helyezést ért el. Oktatja a rúdsportot, légtornát. 

Profi női egyéni 

Profi férfi egyéni 

Profi duó 

 

A duó kategóriában indulók lehetnek vegyes párosok is. 

 

 

A koreográfiában nem a szintrendszernek megfelelő, vagy tiltott elem használata pontlevonással jár! 

Ezt szigorúan vesszük! 

Az alábbi szintrendszert vesszük alapul: http://artpole.hu/hir/szintrendszerunk/ 

Az amatőr kategóriák esetében, ha a jelentkezőről kiderül, hogy ért el dobogós helyezést 

nemzeti/nemzetközi versenyen amatőr kategóriában, indult már nemzeti, nemzetközi versenyen elit, 

profi kategóriában, esetleg oktatja a sportot, ezt elhallgatta, és a szervezők később erről tudomást 

szereznek, úgy az illető versenyző a Restart Rúdsport és Légtorna Versenyeitől véglegesen eltiltásra 

kerül. 

A zsűri fenntartja a jogot, hogy a versenyzőt átsorolja nem megfelelő kategória választás esetén.  

 

SZÍNPAD 

 

A város fő terén felállított színpad 6 m * 8 m-es színpad. A rudak 4,5 cm átmérővel rendelkeznek. 

Anyaguk rozsdamentes acél. Magasságuk 4 m. A két rúd közötti távolság 2 m. A színpaddal szemben 

állva a bal oldali rúd a fix rúd, a jobb oldali a forgó. Mindkét típusú rúd használata kötelező. A 

rúdpróbáról a versenyző e-mailben kap tájékoztatót.  A szervező fenntartja a jogot, hogy a színpadot 

és rudakat érintő kérdésekben bármikor változtasson. A versenyzőket erről minden esetben e-

mailben tájékoztatja.  Kártérítés ez esetben nem igényelhető. 

ZENE 

Egy zeneszámot csak egy versenyző használhat fel. Akitől elsőként érkezik be a zene, ő tarthatja meg. 

Bármilyen zene, mix megengedett, egyedüli kikötés, hogy trágár szavakat nem tartalmazhat.  

Zenék hossza: 

Junior I.: 2:30-3:00 

Junior II.: 3:00-3:30 

Amatőr: 3:30-4:00 

Profi: 4:00-4:30  

A verseny napján a regisztráció során a versenyző köteles CD-n, vagy pendrive-on leadni a zenéjét, 

mp3 formátumban. A CD/pendrive csak a versenyszám zenéjét tartalmazhatja, a versenyzőnek rá kell 

írnia a nevét és kategóriáját. Felelősséget ezen eszközökért nem vállalunk.   

A VIDEÓS NEVEZÉS SZABÁLYAI 

A versenyre való nevezés a nevezési lap mellé leadott videós linkkel együtt érvényes, 

„Restart2019kategória” jelöléssel, e-mailben elküldve. E-mail cím: polecatsse@gmail.com.  

mailto:polecatsse@gmail.com


A videónak 2 perc hosszúnak kell lennie, vágatlanul. Csak a versenyző szerepelhet benne. A videóban 

használni kell fix és forgó rudat, tartalmaznia kell talajelemeket is. A videót jó fényviszonyok mellett 

kell rögzíteni, a zenének jól hallhatónak kell lennie. Nem tartalmazhat effekteket, nem lehet 

szerkesztett a videó, kivétel a zenei alászerkesztés. 

RUHÁZAT, KELLÉKEK 

Bármilyen kellék, díszlet, kiegészítő megengedett, ami emeli a produkció nívóját, és az a versenyszám 

előtt és után könnyen és gyorsan mozgatható. A versenyző közreműködő segítségét is igénybe 

veheti, de ő a rudat nem használhatja. Ezekről a szervezőt értesíteni kell. 

A ruházat lehet egy, ill. kétrészes is, melynek fednie kell a medencét, feneket, mellkast a nőknél. 

Bikini, fehérnemű, latex és tapadást elősegítő ruha használata tilos. A ruházat lehet nőies, de nem 

erotikus. Amennyiben a koreográfia közben bármely intim testrész láthatóvá válik, a zsűri 

megállíthatja, és kizárhatja a versenyzőt. Platform cipő, csizma nem megengedett, ellenben latin 

cipő, tornacipő, forgótalp igen. Ékszert viselhet a versenyző, ha nem okozhat sérülést. Kesztyű 

megengedett, orvosi igazolás ellenében (hyperhidrosis).  

A ruházat szabályai érvényesek a videós nevezésnél is. 

 

KOREOGRÁFIA/ÉRTÉKELÉS 

Bármilyen stílusú koreográfiával indulhat a versenyző. Lehet művészi, táncos vagy sportos. Az 

erotikus vonal a versenyen nem megengedett. A hangsúly az önkifejezésen van. A koreográfiának 

összhangban kell lennie a zenével, annak mondanivalójával, a ruhával, sminkkel, kellékekkel, de 

legfőképpen a versenyző egyéniségével.  

A zsűri az alábbi szempontok szerint pontoz külön választva a művészi és a technikai kivitelezést: 

előadásmód, eredetiség, önkifejezés, ruha/smink/haj, zeneiség, az elemek, kombinációk, akrobatikus 

elemek, talajelemek pontos kivitelezése, hajlékonyság, erőelemek, erőnlét. Pontlevonás jár, ha nem a 

kategóriának megfelelő elemeket használja a versenyző a produkciójában, szexuális mozdulatokat 

tesz, leesik, vagy lecsúszik a rúdról. 

A zsűri által adott pontszámok alapján kategóriánként a legmagasabb pontszámot elért versenyző 

nyer, kiemelésre kerül az első három helyezett. Ezen kívül átadásra kerül „A legjobb 

stúdió/egyesület” cím annak a stúdiónak, amelyik a versenyzői által a legtöbb pontot érte el. 

A verseny után lehetőség nyílik a pontozó lapok kikérésére. Ezt e-mailben kérheti a versenyző.  

 

TAPADÁST SEGÍTŐ ANYAGOK HASZNÁLATA 

 

A rudakra tisztítás után csak magnézia jellegű anyagokat kenhetnek a rúdtörlők, ill. ezt kérésre a 

versenyzők is megtehetik. Minden mást, pl. ITac jellegű anyagokat csak testre kenve használhatnak a 

versenyzők. Felhasználható anyagok: Mighty Grip, Itac, DryHands, Chalk, Liquidchalk, Talc, Liquid talc. 

Semmilyen szer, olaj, csillám nem használható a testen, ami mások számára csúszóssá teheti a rudat.  

 

BIZTOSÍTÁS  

A Restart Fesztivál rendezvény felelősség biztosítással rendelkezik, minden versenyző számára pedig 

baleset biztosítást köt.   

A versenyző a Restart Fesztivál oldalán kitöltött nevezéssel vállalja, hogy saját felelősségre vesz részt 



a versenyen. A szervező nem felel a versenyen bekövetkezett egészségügyi károsodásért, feltéve, 

hogy nem súlyos gondatlanságból, vagy szándékos mulasztásból következett be.  

 

 

FOTÓK  ÉS VIDEÓFELVÉTELEK 

 

A versenyző tudomásul veszi és hozzájárul, hogy róla a verseny során fotó és videó felvétel készüljön, 

ill. hogy azt a verseny szervezője marketing és egyéb célokra felhasználja, közzétegye. Egyúttal 

lemond a rendelkezési jogáról, ill. hogy ellenszolgáltatást kérjen ezért. A versenyen készült fotók, 

videók a szervezők tulajdona.  

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK, TUDNIVALÓK 

 

- A regisztráció során érvényes személyt igazoló okmányt köteles bemutatni a versenyző. 

- 18 év alatti versenyzők írásos szülői vagy gondviselői beleegyezést kell, hogy csatoljanak e-mailben 

a nevezéshez.  

- Magyar és nemzetközi versenyzők is nevezhetnek a versenyen.  

- A versenyző a nevezési lap kitöltésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen versenyszabályzatot.  

- A szervező a verseny ideje alatt orvosi felügyeletet biztosít. 

- Az elveszített tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget.  

- A versenyző kizárásra kerül: ittas, drogos állapot; hamis információk megadása; 

  kifogásolható magatartást tanúsít; terhesség; szabályok be nem tartása; rossz hírét kelti a  

  versenynek, szervezőnek. 

- Minden versenyző egészségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen.  

- A szervező a Versenyszabályzatot bármikor megváltoztathatja, erről köteles egyből minden  

  versenyzőt tájékoztatni.  

- Panasztételre a verseny végétől számított 1 héten belül van lehetőség. 

 

 

 

   

 


