VIII. NEMZETKÖZI AUSZTRIA KUPA
és II. VIENNA PRO
2017. szeptember 23.
Lugner City (1150 Bécs, Gablenzgasse 12-15.)

Figyelem! A 8. Nemzetközi Ausztria Kupán csak olyan versenyzők indulhatnak, akik rendelkeznek éves
versenyengedéllyel, amely a www.wbpf.hu / Versenykártya címen igényelhető.
Ha versenyezni szeretnél ezen a versenyen, akkor előzetesen le kell adnod az indulási szándékodat a
www.wbpf.hu / Versenyregisztráció menüpontban vagy az info@wbpf.hu e-mail címen szeptember 20-ig.
Minden magyar versenyzőt a WBPF Hungary fog delegálni az osztrák szövetség számára. Egyéni jelentkezést
a szervezők nem fogadnak el!

VII. WBPF AUSZTRIA KUPA
SZERVEZŐ: ABPF Austrian Bodybuilding & Physique Sports Federation (WBPF Austria)
REGISZTRÁCIÓ / MÉRLEGELÉS: szeptember 22. 15:00-18:00 és szeptember 23. 10:00-12:00 a verseny
helyszínén
VERSENYKEZDÉS: szeptember 23. 13:00 h
KATEGÓRIÁK (tervezett lebonyolítási sorrendben):
13:00-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Megnyitó: minden versenyző együtt jön fel a színpadra. Az első két kategória versenyzői a
megnyitó után a színpad mellett maradnak, és várják a versenykezdést. A kategóriák
sorrendjében a következő két kategória versenyzőinek mindig színpad mellett kell
tartózkodnia. Aki nem jelenik meg a színpad mellett a kategória kiírásának megfelelő
sorrendben, az kiesik a versenyből, a nevezési díjat nem kapja vissza.

Női Junior Model Physique: open
Női Model Physique: -160 cm
Női Model Physique: -165 cm
Női Model Physique: -170 cm
Női Model Physique: +170 cm
Női Sport Physique: -165 cm
Női Sport Physique: +165 cm
Női Athletic Physique: -165 cm
Női Athletic Physique: +165 cm
Női Bodybuilding: open
Férfi Junior Bodybuilding: open
Férfi Sport Physique: -178 cm
Férfi Sport Physique: +178 cm
Férfi Masters Bodybuilding: -50 év
Férfi Masters Bodybuilding: +50 év

16.
17.
18.
19.
20.
21.
-

Férfi Athletic Physique: -178 cm
Férfi Athletic Physique: +178 cm
Férfi Bodybuilding: -80 kg
Férfi Bodybuilding: -90 kg
Férfi Bodybuilding: -100 kg
Férfi Bodybuilding: +100 kg
Női Sport Physique Abszolút Bajnokság
Férfi Bodybuilding Abszolút Bajnokság

REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 30 EUR
Amennyiben valaki több kategóriában szeretne indulni (a korosztály kategóriák átjárhatóak, csakúgy, mint a
Model Physique és Fitness Physique, valamint a Sport Physique és a Fitness Physique kategóriák), minden start
kategóriára fizetni kell a nevezési díjat! (2 kategória = dupla nevezési díj)
A regisztrációs díj magában tartalmaz egy étkezést (válaszható diétás és hagyományos) és egy italt (nem
alkohol), amelyet a versenyzők a 3. emeleten található Jacky’s Étteremben fogyaszthatnak el.
DÍJAK:
Az I., II. és III. helyezetteknek érem és kupa.
Minden induló oklevelet kap.
A PRO TAN csapata a helyszínen barnítást és sminket biztosít!
1. réteg 35 euro, 2. réteg +15 euro, 3. réteg +10 euro
Pózgyakorlat: Bodybuilding és Athletic Physique kategóriákban egyaránt 60 sec.
A jelentkezők létszámának függvényében a szervezők fenntartják a kategóriák összevonásának, illetve
bővítésének a jogát! Amennyiben kevesebb, mint 3 fő indulna egy kategóriában, úgy összevonásra kerülhet
más kategóriával. Amennyiben 10 főnél több indul egy meghirdetett kategóriában, úgy kategória bővítésre
kerülhet sor.
Barnítással kapcsolatos információk:
Bejelentkezés vagy a www.protan.at-n németül, vagy e-mailben a protanaustria@protan.at címen magyarul
is akár. Az e-mailben fel kell tűntetni a nevet és a kategóriát.

II. VIENNA PRO
IDŐPONT: 2017. szeptember 23.
HELYSZÍN: Lugner City, 1150 Wien, Gablenzgasse 12-15
SZERVEZŐ: WBPF PRO LEAGUE
FŐSZPONZOR: BABA MADHOK
REGISZTRÁCIÓ / MÉRLEGELÉS: szeptember 22. 15:00-18:00 és szeptember 23. 10:00-12:00 a verseny
helyszínén
KATEGÓRIÁK:
1. Női Sport Physique: open
2. Férfi Bodybuilding: open
REGISZTRÁCIÓS DÍJ: 100 EUR

A regisztrációs díj magában foglal egy étkezést (válaszható diétás és hagyományos) és egy italt (nem alkohol),
amelyet a versenyzők a 3. emeleten található Jacky’s Étteremben fogyaszthatnak el.
A regisztrációs díj fizetendő a szervezőknek
- az ABPF (Austria Bodybuilding and Physique Sports Federation) bankszámlaszámára legkésőbb szeptember
20-ig:
IBAN: AT63 1100 0086 4558 6200
SWIFT/BIC: BKAUATWW
- a verseny helyszínén, a regisztráció során.
VERSENYKATEGÓRIÁK:
1. Női Sport Physique: open
2. Férfi Testépítés: open
VERSENYZŐK:
Kizárólag azok a WBPF atléták indulhatnak a versenyen, akik
- WBPF Világbajnokságokon TOP5 helyezettként végeztek
- WBPF kontinens bajnokságokon (pld. Európa-bajnokság, Ázsia-bajnokság) TOP3 helyezettként végeztek
- WBPF Nemzetközi Bajnokságokon kategória győztesként végeztek
- Egyéb kimagasló nemzetközi versenyen – mint Fitparádé – kategória győztesként végeztek
- 1-1 hely fenntartva a 8. Ausztria Kupa női és férfi abszolút bajnokának, amennyiben kifizetik a nevezési
díjat!
A starthelyek a beérkezett nevezési díjak sorrendjében telítődnek. Mindenki írásos visszaigazolást kap a
várólistán betöltött pozíciójáról. Amennyiben a versenyző nem kerül be a versenyre jogosultak közé, úgy a
nevezési díjat visszautalják számára.
Abban az esetben, ha valaki alapos indok nélkül (pld betegség vagy baleset - igazolás mellett) nem indul el a
versenyen, a befizetett regisztrációs díjat elveszíti.
PÉNZDÍJAK:
Férfi Testépítés:
I. helyezett: 3.000 EUR + aranyérem + trófea + oklevél
II. helyezett: 1.500 EUR + ezüstérem + trófea + oklevél
III. helyezett: 1.000 EUR + bronzérem + trófea + oklevél
Női Sport Physique:
I. helyezett: 1.000 EUR + aranyérem + trófea + oklevél
II. helyezett: 600 EUR + ezüstérem + trófea + oklevél
III. helyezett: 400 EUR + bronzérem + trófea + oklevél
BARNÍTÁS:
A PRO TAN csapata a helyszínen barnítást és sminket biztosít! A női versenyzőknek Dream Tan használata
tilos!
VIP BELÉPŐ: 50 EUR (amely garantált ülőhelyet biztosít, valamint magában foglal egy étkezést és egy italt (nem
alkohol), amely a 3. emeleten található Jacky’s Étteremben fogyasztható el.

FONTOS KÖZLEMÉNYEK:
A magyar sportolók delegálása és a VIP belépők igénylése a WBPF Hungary titkárságán keresztül zajlik
szeptember 20-ig!

