
 
 
 

SZAKOSZTÁLYOK FIGYELEM! 
 
 

 
Az elmúlt napok több megkeresése miatt némi korrekciót és meger sítést vagyunk 
kénytelenek kommunikálni. 
A feln tt OB-ra való nevezés és az indulási feltételek tekintetében a MASZ az 
alábbiakra hívja fel a szakosztályok figyelmét. 
 
Az OB-ra történ  nevezést csak a mellékletként csatolt nevezési lapon tehetik meg a 
szakosztályok.  
A kitöltött nevezési lapokat a versenyiroda@masz.hu email címre kell beküldeni, 
legkés bb 2012. június 11. /hétf / 24,00 óráig. A KÉS BB ÉRKEZ  NEVEZÉSEKET 
NEM FOGADJUK EL. 
 
A nevezések feldolgozása után a MASZ honlapján június 13./szerda/ 12,00 órát 
követ en közzétesszük az elfogadott nevezéseket.  
A benevezett, de a nevezési feltételek valamelyikének hiánya miatt elfogadásra nem 
került nevezések mellett megjelöljük a kizáró feltételt, melyet módjukban áll pótolni a 
szakosztályoknak. 
 
A pótlásra június 15. /péntek/ 12,00 óráig van lehet ség.  
CSAK a hiány pótlására (regisztrációs problémák) van lehet ség, nevezések 
módosítására, vagy új nevezésekre NINCS!  
A fenti dátum után azok a versenyz k, akiknek nevezése nem megfelel  (vagyis nem 
pótolták a hiányosságokat), NEM INDULHATNAK A VERSENYEN. 
A versenybíróság egy olyan rajtlistát kap (és csak abból dolgozhat), mely csak azon 
versenyz k neveit tartalmazza,  
AKIKNEK NEVEZÉSE MINDEN SZEMPONTBÓL KIELÉGÍTI A MASZ 
VERSENYSZABÁLYZATÁBAN EL ÍRT FENTI FELTÉTELEKET. 
A RAJTLISTÁBA EZEK UTÁN SENKINEK AZ ENGEDÉLYÉVEL NEM LEHET 
FELVENNI ÚJ NEVEKET. 
 
A helyszíni jelentkezéskor már csak a tökéletesen kitöltött és minden adatot 
tartalmazó igazolásra /kék könyv/, és érvényes orvosi igazolás bemutatására van 
szükség! 
 
 
A OB nevezéssel kapcsolatban az alábbi szabályozók lépnek életbe: 
 
1. A nevezés nincs szintekhez kötve. (Korábban, a kiírásban jelzett szintek 
érvényüket vesztették.) 



 
2. A versenyz k az alábbiak alapján nevezhet k: 
 
 
a) a nevezési határid  napján érvényes ranglista (www.masz.hu) 2012. évi 
eredményei alapján, melyeket az alább jelzett, maximálisan feltölthet  
létszámkeret enged. 
 
b) 2011. évi eredmény alapján csak abban az esetben, ha az jobb az idei ranglista 
3. helyezett eredményénél. (Helyén kezelt besorolással, az idei ranglistába.) 
 
c) váltók esetén, minden nevezett váltó indulási jogot kap, amennyiben eleget 
tesznek a fenti kitételeknek (nevezés, érvényes VE, orvosi engedély). 
 

 
férfi vsz i  férfi vsz i 
24 100 24  18 M 18 
24 200 24  18 T 18 
24 400 24  18 H 18 
24 800 24  16 R 16 
16 1500 16  18 S 18 
24 5000 24  18 D 18 
16 3000A 16  18 G 18 
16 110/100G 16  18 K 18 
16 400G 16     

 
 
 
 
Bp, 2012. 06.06.      MASZ 


