
Tájékoztató a Magyar Ultrafutó Szövetséget ért szervezeti változásokról és az 

Ultrafutó Országos Bajnokságokon indulók nevezési feltételeiről: 

 

Ultrafutó Sporttársaink, Tagegyesületeink! 

 

Az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége (UMSZ) bejegyzésétől fogva a Magyar 

Atlétikai Szövetség (MASZ) alá betagozódva, szakági szövetségeként működött.  

A MASZ 2013-as szervezeti átalakulásával megszűnnek a szakági és területi 

szövetségek. 2013.decemberétől az érdekképviseleti munkánkat egy újonnan 

létrehozott, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) keretén belül működő Ultrafutó 

Bizottságban tudjuk folytatni. A MASZ Ultrafutó Bizottság (UB) 2013.december 10-én 

megalakult,  az UMSZ bírósági határozattal történő megszűntetése folyamatban van,. 

A MASZ UB megalakulásakor az UMSZ elnökségi tagjaiból és egy, a MASZ részéről 

delegált tagból állt össze, így az Ultrafutó Bizottság tagjai a következők: 

 Molnár Tamás – elnök 

 Bárdos Barnabás, bizottsági tag 

 Knipl István, bizottsági tag- MASZ delegált 

 Lukács Albert, bizottsági tag 

 Mózsik József, bizottsági tag 

 Weinber Ferenc, bizottsági tag 

 

A Bizottság hatásköre, működési rendje, beleértve a tagok választhatóságát, 

visszahívását, és a megjelenési felületei az elkövetkező hónapokban kerülnek 

meghatározásra, kialakításra. A Bizottság tagjainak döntése értelmében addig is a 

legégetőbb feladatokat már a bizottság tagjai végzik, de még az UMSZ megszokott 

felületein (weboldal, Facebook oldal) kommunikálják az egyesületek és az ultrafutók 

felé. 

Érdekképviseletünk fontos eleme, hogy számszerűen is meg tudjuk mutatni sportolói 

bázisunkat. Ezért kérjük azokat az ultrafutókat, akik még nem léptek be MASZ 

tagsággal bíró sportegyesületekbe fontolják meg leigazolásukat.  

Tagegyesületeinktől azt kérjük, hogy aktívan lobbizzanak a leigazolatlan ultrafutók 

befogadására. Ennek elősegítése céljából megküldhetik számunkra egyesületük 

ismertető anyagát és programját, azt az UMSZ honlapján és facebook oldalán 

közzétesszük. 

 

 



Ultrafutó Országos Bajnokságaink (OB) a MASZ versenyrendszerében, az atlétikai 

versenyeknél alkalmazott egységes érem díjazással kerülnek megrendezésre. 2014-

től a MASZ versenyrendszerében induló versenyzőktől elvárt a MASZ regisztrációs 

versenyengedélyének és a kék sportkönyvben szereplő érvényes sportorvosi 

igazolásnak a megléte. Ezeknek az engedélyeknek a meglétét, a verseny előtti 

rajtszám kiadás alkalmával fogjuk ellenőrizni. Azok az nevezők, akik nem 

rendelkeznek a szükséges igazolásokkal törölve lesznek az OB rajtlistákról, és csak 

a versenyszervező által biztosított feltételekkel indulhat a verseny nyílt kategóriában. 

A MASZ versenyengedély regisztrációval kapcsolatban tagegyesületeink részére 

tájékoztatást küldünk. 

A Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága első tevékenysége, a még 

december hónapban közzétételre kerülő Országos Bajnokságok rendezésére 

vonatkozó pályázati kiírás lesz, ami már a fenti keretek között történik. 

Budapest, 2013.12.16. 

 

 

 

 

 

                                                  Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága 


