BODYBUILDING HERRAR: GÄLLER SAMTLIGA RONDER
Poseringsbyxan får vara valfri i färg och mönster men skall vara ren och anständig.
Poseringsbyxan skall täcka minst ¾ av gluteus maximus och får inte vara för smal fram.
Byxan skall vara minst 1 cm bred på sidorna.
Förutom vigselring är inga smycken tillåtna.
Omfattar:
Rond 1 Förbedömning – obligatoriska poserna
Rond 2 Final – obligatoriska poserna och posedown
Rond 3 Final – fria rutinen 60 sekunder
Obligatoriska poseringar
CLASSIC BODYBUILDING
Poseringsbyxan får vara valfri i färg och mönster men skall vara ren och anständig.
Poseringsbyxan skall täcka minst ¾ av gluteus maximus och får inte vara för smal fram.
Byxan skall vara minst 1 cm bred på sidorna.
Förutom vigselring är inga smycken tillåtna
Omfattar:
Rond 1 Förbedömning – kvartsvändningar
+ obligatoriska poserna
Rond 2 Final – obligatoriska poserna och posedown
Rond 3 Final – fria rutinen 60 sekunder
Obligatoriska poseringar
Klasser längd och vikt
WOMEN’S PHYSIQUE: GÄLLER SAMTLIGA RONDER
Poseringsbikinin skall vara tvådelad och får vara valfri i färg, tyg, textur och utsmyckning.
Bikinibyxorna ska täcka minst ½ av gluteus maximus och får inte vara för smal fram.
Bikiniöverdelen skall täcka brösten på ett anständigt sätt
Förutom vigselring, armband och örhänge är inga smycken tillåtna.
Omfattar:
Rond 1 Förbedömning – kvartsvändningar + obligatoriska poserna
Rond 2 Final – obligatoriska poserna + posedown
Rond 3 Final – fria rutinen 30 sekunder Nyhet ! 60 sek i Sverige

Klasser-Längd-Vikt
Det finns fem klasser i Classic Bodybuilding
Upp till 168 cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 0 [kg]
Upp till 171 cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 2 [kg]
Upp till 175cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 4 [kg]
Upp till 180 cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 6 [kg]
Över 180 cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 8 [kg]
Notera att:
För tävlande med en längd över 190 cm och upp till 198 cm så gäller följande
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 9 [kg]
För tävlande över 198 cm gäller följande
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 10 [kg]
De som kvalificerar in under dessa kriterier tävlar i klassen över 180 cm
Juniorer
Upp till 168 cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 0 [kg]
Upp till 171 cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 1 [kg]
Upp till 175cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 2 [kg]
Upp till 180 cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 3 [kg]
Över 180 cm
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 4 [kg]
Notera att:
För tävlande med en längd över 190 cm och upp till 198 cm så gäller följande
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 4,5 [kg]
För tävlande över 198 cm gäller följande
Max vikt [kg] = (längd[cm] – 100) + 5 [kg]

Obligatorisk posering Bodybuilding / Classic Bodybuilding

Bodybuilding
Ø Går ut på att träna för att utveckla alla kroppsdelar och muskler till maximal
storlek men i balans, symmetri och harmoni.
Ø Det bör inte finnas några "svaga punkter" eller underutvecklade muskler.
Ø Desto mer muskel detaljer ju bättre score vid tävlingen.
Ø Vi ser på helheten i fysiken, det betyder breda axlar och smal midja samt
adekvat lagom långa ben och kortare överkropp. Dessa egenskaper visas oxå
upp under två fysik ronder i bedömningen. Rond 1 & 2
Ø 7 obligatoriska poseringar genomförs under jämförelser av tre till fem atleter
åt gången som av domarna tagits fram som deras första top 5 atleterna i
startfältet.
Ø Det finns 10 kroppsvikts kategorier för män i IFBBs regelverk: 60 kg, 65 kg, 70
kg; 75 kg; 80 kg; 85 kg; 90 kg; 95 kg, 100 kg och över 100 kg. Det finns också
en fri rutin Rond 3, där atlet ska visa sin fysik under 60 sekunders fri
poseringsrutin som utförs till musik av eget val.
Ø Vi vill se en attraktiv, konstnärlig presentationer, i denna rutin bör de 7 olika
obligatoriska poseringarna ingå. Det finns som sagt 3 ronder.
Ø I varje rond skall domarpanelen ge varje individ en plats i startfältet från
första till sista plats.

Classic Bodybuilding
Ø Här vill vi ha atleter som utvecklar sina muskler till sina fulla
potential, men dessa atleter skall ha en lättare " klassisk"
kroppsbyggnad.
Ø För att skapa lika möjligheter för dem tävlande " är
kroppsvikten begränsad enligt deras kroppslängd, efter
särskilda IFBB regler och som finns för olika
kroppslängdskategorier, för närvarande finns det fem
kategorier: 168 cm, 171 cm, 175 cm, 180 cm och över 180
cm.
Ø Eftersom muskelmassan bör vara mindre än i bodybuilding
så är huvudkriterierna en mer övergripande syn på fysiken
dvs proportioner, linjer, muskelform, densitet, kroppsfett ,
definition och detaljer i fysiken. Allt bedöms i 3 ronder
precis som i Bodybuilding, där rond 3 är fri poseringsrutin i
60 sek.

Womans Physique
Ø För kvinnor som föredrar att utveckla en mindre muskulös, men atletisk och
estetiskt tilltalande fysik och även visa sin fysik i muskelposeringar.
Ø I Womens Physique är betoningen på en välväxt, atletisk fysik, bikinin skall
vara tilltalande , kroppsfettsnivån låg, kroppen fasthet och muskeltonus skall
oxå vara i god kondition på ett sunt sätt.
Ø Scenpresentationen skall utstråla självförtroende, balans och samordning av
rörelser samt en övergripande stilfull presentation
Ø Detta bedöms först i 4 poseringar sk. kvartsvändningar , dessa utföres under
en mycket attraktiv, kvinnlig och dynamisk rutin.
Ø För närvarande finns det två kategorier i Womens Physique: upp till 163 cm
och över 163 cm. Domarna söker styrkor som muskelutveckling, definition av
muskler, flexibilitet i rörelser ,teknisk perfektion, elegans och kvinnlighet,
helheten i utseendet bedöms.
Ø Elimineringar (om mer än 15 idrottare), runda 1 (jämförelser i kvartalet
vänder) och Round 2 (90 - andra rutin) utförs under föregripa. I finalen, de
bästa 6 tävlande utföra sina poserar rutiner än en gång (Round 3) och sedan
fjärdedels varv (Round 4). De delpoäng från dessa två sista rundorna
summeras för att skapa den totala och slut platser konkurrenternas.

”Att planera sin kost under diet”
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Förberedelser A & O
Ligg alltid steget före
När rutinerna bryts
Planera dina fridagar
Tips
Nödraketer
Följ alltid coachens kostschema....ät varken mer eller mindre
Coachens ord är din lag

”Kosttillskott”
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Proteinisolat
Aminosyror
L-Glutamin
Multivitamin/mineraler
Omega 3
D-vitamin
B-vitamin
Milt vätskedrivande – maskros
PWO

BIKINI FITNESS: GÄLLER SAMTLIGA RONDER
Ø Poseringsbikinin skall vara tvådelad och får vara valfri i färg, tyg, textur och
utsmyckning.
Ø Bikinibyxan ska täcka minst 1/3 av gluteus maximus och får inte vara för smal
fram. Bikiniöverdelen skall täcka brösten så det ser anständigt ut. Stringbyxa
är förbjudet.
Ø Valfria högklackade skor skall bäras. Sulans tjocklek får max vara 1 cm och
klackens höjd max 12 cm.
Ø Platåskor är inte tillåtet
Ø Förutom vigselring, armband och örhänge får inte smycken bäras
Ø Glitter eller glänsande färg får inte användas.
Ø Omfattar:
Ø Rond 1 Förbedömning – kvartsvändningar
Ø Rond 2 Final – kvartsvändningar, inleds med I-walk
Vad vill vi domare se ?
Generellt en kropp med:
Ø Bra linjer, balans och proportioner,
Ø Kroppston, hud och friskt utseende beaktas.
Ø Lite lätt vältränade muskler dock betydligt mindre och softare look än
Bodyfitness.
Ø Tyngdpunkten ligger på en väl – formad kropp, friskt och tilltalande utseende,
som liknar modeller.
Ø Kvinnlighet och utstrålning
Ø Bra presentation av sin fysik efter regler obligatorisk poseringsrutin och I-walk
Ø Symmetri och lagom utvecklad x-form
Ø Hår, makeup, bikiniutsmyckning mm

a. Class A: Up to and incl. 160 cm
b. Class B: Up to and incl. 163 cm
c. Class C: Up to and incl. 166 cm
d. Class D: Up to and incl. 169 cm
e. Class E: Up to and incl. 172 cm
f. Class F: Over 172 cm

QUARTER TURNS
Competitors who fail to adopt the proper stance will receive one warning after which points
will be deducted from their score. Performing each quarter turn, competitors will stand
motionless.
Front Position:
Competitors will stand erect, head and eyes facing the same direction as the body, with one
hand resting on the hip and one leg slightly moved to the side. Second hand hanging down
along the body, slightly out of to the side, with open palm and straight, aesthetically configured
fingers. Knees unbent, stomach in, chest out, shoulders back.
Quarter turn right (left side to the judges):
Competitors will perform the first quarter turn to the right. They will stand left side to the
judges, with upper body slightly turned toward the judges and face looking at the judges. Right
hand resting on the right hip, left arm hold down and slightly back from the centerline of the
body, with open palm and straight, aesthetically configured fingers. Left hip slightly raised, left
leg (nearest the judges) slightly bent in the knee, left foot moved forward a couple of
centimeters, resting on the toes.

Quarter turn back:
Competitors will perform the next quarter turn to the right and will stand back to the judges.
They will stand straight, not leaning the upper body forward. with one hand resting on the hip
and one leg slightly moved to the side. Second hand hanging down along the body, slightly out
of to the side, with open palm and straight, aesthetically configured fingers. Knees unbent,
stomach in, chest out, shoulders back. Lower back curvature natural or with slight lordosis,
upper back straight, head up. Competitors are not allowed to turn their upper body towards
the judges and should face the back of the stage at all time during the comparison.
Quarter turn right (right side to the judges):
Competitors will do the next quarter turn to the right and will stand their right side to the
judges, with upper body slightly turned toward the judges and face looking at the judges. Left
hand resting on the left hip, right arm hold down and slightly back from the centerline of the
body, with open palm and straight, aesthetically configured fingers. Right hip slightly raised,
right leg (nearest the judges) slightly bent in the knee, right foot moved forward a couple of
centimeters, resting on the toes.

BODYFITNESS: GÄLLER SAMTLIGA RONDER
Ø Poseringsbikinin skall vara tvådelad och får vara valfri i färg, tyg, textur och
utsmyckning.
Ø Bikinibyxan ska täcka minst 1/2 av gluteus maximus och får inte vara för smal
fram.
Ø Bikiniöverdelen skall täcka brösten på ett anständigt sätt
Ø Stringbyxa är förbjudet
Ø Valfria högklackade skor skall bäras. Sulans tjocklek får max vara 1 cm och
klackens höjd max 12 cm.
Ø Platåskor är inte tillåtet
Ø Förutom vigselring, armband och örhänge får inte smycken bäras.
Ø Omfattar:
Ø Rond 1 Förbedömning – kvartsvändningar
Ø Rond 2 Final – kvartsvändningar, inleds med I-walk
Vad vill vi domare se ?
Vi bedömer det totala atletiska utseendet på kroppen, med hänsyn tagen till:
Ø Symmetriskt utvecklade fysik
Ø Lagom muskelmassa
Ø Kvinnlighet
Ø Muskeltonus och x-form
Ø Liten mängd kroppsfett men på en sunt sätt
Ø Hår, makeup, bikiniutsmyckning mm
Ø Individuell stilful presentation av sin fysik, inklusive personliga utstrålning
Ø Bra posering
Ø En kropp i balans – TOTAL PACKAGE

MEN’S PHYSIQUE: GÄLLER SAMTLIGA RONDER
Ø Poseringsbyxan skall vara av typ ”boardshorts” (boardshorts är en lång och
lätt pösig modell av shorts som täcker halva knäna, valfri färg och/eller
mönster)
Ø Inga personliga sponsorloggor är tillåtna.
Ø Inga skor tillåts
Ø Förutom vigselring är inga smycken tillåtna.
Ø OBS! Fr o m 2014 införs kvartsvändningar i denna gren.
Ø Omfattar:
Ø Rond 1 Förbedömning – presentation en och en, halvvändningar (front/rygg)
+ kvartsvändningar
Ø Rond 2 Final – presentation en och en, halvvändningar (front/rygg) +
kvartsvändningar
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vad vill vi domare se ?
Lagom muskulös
Atletisk och estetiskt tilltalande kroppsbyggnad.
Väldefinerade muskler
Rätt form och symmetri i kombination med jämn muskulatur och gott
allmäntillstånd.
Smal midja med väldefinerade magmuskler, x-form
De tävlande ska ha scennärvaro och balans i fysiken
Personlighet och förmåga att presentera sig på scenen är viktigt
Lätt avslappnade poseringar enligt regelverk ex.vis 4 fingrar i sidan
Hår, hudtonus, utseende – ”manlig modell typ beach boy” ej bodybuilder.
En snygg tilltalande kropp i balans - TOTAL PACKAGE

Vad vill vi inte se och vad dömer vi ned starkt på ?
Bikini/Bodyfitness
Ø För liten BH
Ø För små Bikintrosor
Ø Fel klackhöjd
Mensphysique:
Ø För korta shorts – de skall täcka halva knäskålen minst.
Övrigt:
Ø Fysiska defekter som ex,vis gynekomasti.
Ø Syntholanvändning för att ändra kroppens anatomi
Ø Utstående magar – sk dopingmagar
Ø Acne mm.
Ø Injektionsmärken
Ø Fel tävlingsutrustning
Ø Kvinnor med överdrivet manligt utseende
Ø Man tävlar i fel klass ex.vis CBB fysik i MP eller Bodyfitnessfysik i Bikini

