
 

 

Általános tudnivalók 
A  V E R S E N YE K E N  É S  A  B A JN OK S Á G O K O N  V A L Ó IN D U L Á S  FE L TÉ TE L E I RŐL  

 
 1. A versenyeken csak érvényes verseny- és sportorvosi engedéllyel 

rendelkező versenyzők indulhatnak. A versenyengedélyt a jelentkezés 
(nevezés) alkalmával be kell mutatni. A versenyeken, bajnokságokon csak 
azok a versenyzők indulhatnak, akik az adott versenykiírásban rögzített 
feltételeknek is megfelelnek. 

 2. NEVEZÉS 
A nevezéseket a versenyiroda@masz.hu címre kérjük a határidőig elküldeni. 
Kivételes esetben, ha nem rendelkeznek e-mail hozzáféréssel, elfogadjuk a 
faxon beküldött nevezéseket ( 06 1 460 6845), melynek mindkét esetben 
tartalmazni kell az egyesület és a versenyző nevét, születési évét, a 
versenyszámot, az év legjobb eredményét (ennek hiányában az elmúlt évi 
legjobbat, külön feltüntetve) és annak elérési időpontját és helyszínét. 

 3. Abban az esetben, ha az adott verseny kiírása nem zárja ki, lehetőség van 
helyszíni nevezésre. Ez esetben 3x-os nevezési díjat kell fizetni. 

 4. Nevezési díj: nevezési díjat kell fizetni az adott országos bajnokságra,  
benevezett versenyzők után, a verseny helyszínén a jelentkezés alkalmával. 
A nevezési díj összege a bajnokság jellegétől függően változó: 

 a) felnőtt bajnokság    900,- Ft 

 b) utánpótlás bajnokság  (87-88-89) 600,- Ft  

 c) junior bajnokság (90-91)  600,- Ft  

 d) ifjúsági bajnokság (92-93)  400,- Ft  

 e) serdülő bajnokság (94-95-96) 400,- Ft  

 f) egyéb MASZ verseny:  900,- Ft 

Az összegek személyenként és versenyszámonként értendők, a csapat- és 
váltóversenyek nevezési díja a fenti összeg duplája. 

Több korcsoportos országos bajnokságok közös rendezésénél, az adott 
korcsoportnak megállapított nevezési díj  fizetendő. A MASZ rendezésű 
gyermek korcsoportos versenyeken nevezési díjat fizetni nem kell. 

 5. A versenyeken való részvétel költségei a résztvevőket terhelik. 

 6. Országos bajnokságon egy évben egy versenyző csak egy szakosztály 
számára szerezhet pontot. A bajnoki szereplés megkezdését követően egy 
átigazolás engedélyezett, ezután bajnoki helyezést a versenyző szerezhet 
ugyan az új klub színeiben, de a vele járó bajnoki pontokat sem a régi, sem 
az új, sem más szakosztály nem kapja meg. Ez a kitétel a csapat bajnoki 
szereplésekre is vonatkozik. 
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 7. A versenyek indulói létszáma esetleges helyszíni nevezés miatt (ahol 
engedélyezett) nem minden esetben számítható ki előre, ezért az 
időrendben 5-10 perces eltérés  adódhat. Indokolt esetben ennél nagyobb 
eltérés is lehetséges, ezt a versenybíróság elnöke egy órával a változás 
előtt köteles bejelenteni.  

 8. Szakmai indokok alapján a szakvezetés kérésére a különböző országos 
bajnokságok keretében néhány betétszám szerepelhet. 

 9. A versenyek folyamán a küzdőtéren csak azok a versenyzők 
tartózkodhatnak, akiknek az adott versenyszáma zajlik. Kivételt képeznek a 
gyermek korcsoport versenyei, amelyeken csapatonként 1-1 felnőtt vezető 
kísérheti a gyermekeket. 

 10. A műanyag pályán 6 mm-nél hosszabb szögű cipő nem használható. 

 11. A versenyeken öltöző, illetve átöltözési lehetőség áll a versenyzők 
rendelkezésére, de értékei megőrzéséről mindenkinek magának kell 
gondoskodnia. Az öltözőkben hagyott tárgyakért a rendezők felelősséget 
nem vállalnak. Azokon a versenyeken, ahol ruhatár is van, a várható 
zsúfoltság miatt kérjük azt igénybe venni. 

 12. Korcsoportok 2009 – ben 

felnőtt  1986 – ban , vagy korábban születettek 
u23/utánpótlás 1987 – 88 – 89 
u20 / junior 1990 – 91 
u18 / ifjúsági 1992 – 93 
u16 / serdülő 1994 – 95 – 96 
u13 / gyermek 1997 – 98 – 99 - 2000 

 


