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Just Beach FitModel 
 

 Kategória olyan hölgyek részére, akiknek célja a karcsú test és az egészséges 

táplálkozás, sportos élet. 

 Kevésbé izmos fizikum, mint az Ifbb bikini fitnesz kategória versenyzőié. 

 A hangsúly a női modellekhez hasonlóan a fitt és vonzó női testen van. 

 A verseny 2 fordulós. Elődöntő-döntő. A legjobb 6 versenyző jut a döntőbe. A 

versenyzőknek a színpadon 4 negyedfordulatot és I sétát kell bemutatniuk. 

 A versenyzőknek az elődöntőben  és a döntőben is egyrészes bikinit kell viselni, 

amely szabadon, de nem kötelezően díszíthető. 

 A versenyzők cipőjének sarka max 12cm lehet, a talprész nem lehet platformos 

 Ékszerek szabadon viselhetőek 

 Egy abszolút magasságkategória 



 

 
Just Beach Bikini: 
 

 IFBB Bikini Fitness kategória szabályai szerint: a versenyzők 4 negyedfordulatot 

és I sétát mutatnak be. A versenyzők értékelése csak 2 fordulóban történik. A 

legjobb 6 versenyző jut a döntőbe. 

 A versenyzőknek az elődöntőben és döntőben kétrészes bikinit kell viselni, amely 

szabadon, de nem kötelezően díszíthető.  

 A versenyzők cipőjének sarka maximum 12cm lehet, a talprész nem lehet 

platformos 

 Ékszerek szabadon viselhetőek 

 Újonc abszolút kategória: azoknak a versenyzőknek, akik hivatalos versenyen 

még nem indultak. 

 A versenyzőknek: -165 cm és +165 cm-es magasságkategória 

 

Just Beach Men’s Physique Kategória: 
 

 IFBB Men’s Physique kategóriák szabályainak megfelelően 

 A versenyzők értékelése 2 fordulóban történik. Elődöntő-döntő. A legjobb 6 

versenyző jut a döntőbe. 

 A férfiversenyzők térdig érő, bő szabású (nem testhez simuló) nadrágban 

versenyeznek. 

 A versenyzők cipő nélkül mezítláb lépnek a színpadra 

 Újonc abszolút kategória: azoknak a versenyzőknek, akik hivatalos versenyen 

még nem indultak. 

 Két magasságkategória: -178cm/+178cm 

 

A verseny nem a szövetség hivatalos versenye, kék könyv és szövetségi 

tagság nem kötelező. 

 

 

 

Előnevezés: justclearverseny@gmail.com    e-mail címen, 2021. július 20-ig. 

 

Előnevezési díj: 10.000.-ft 

 

Helyszíni nevezési díj: 12.000.-ft 

 

Versenyző regisztráció: 2021.07.25. 

  

Regisztráció a helyszínen 09:00-tól 10:30-ig a  Petőfi sétány 3. szám alatti 

gazdasági bejáratnál! 

 

További információ: 06202608632 

justclearverseny@gmail.com 

 


