
Kvalifikáció a 2017.évi 24 órás világbajnokságra 

A Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága (MASZ UB) az alábbi kvalifikációs rend szerint 

nevezi a versenyzőket a 2017.évi 24 órás ultrafutó világbajnokságra. 

1. MASZ UB az adott világversenyt megelőző kvalifikációs időszak eredményei alapján 

összeállítja a nemzeti válogatott előzetes keretét, melyet havonta aktualizálva közzétesz a 

weboldalán és facebook oldalán. 

2. Az előzetes keretbe az adott távon, a kvalifikációs időszakban elért, és a DUV-ban 

dokumentált eredmény alapján lehet bekerülni. 

3. A MASZ UB az előzetes keretbe került versenyzőkkel egyeztetést folytat arra vonatkozóan, 

hogy az adott versenyző a MASZ UB ilyen irányú döntése esetén kész-e a Magyar Nemzeti 

Válogatott tagjaként az adott világversenyre felkészülni és azon elindulni. Ez nagyfokú 

önismeretet és elszántságot vár el a versenyzőktől, hiszen egy korábbi jó eredmény nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy a soron következő nemzetközi megmérettetésen ugyanez az 

eredmény hozható vagy felülmúlható. 

4. A végleges keret tagjainak legjobbjai a Magyar Atlétikai Szövetség költségére utaznak ki a 

világversenyre, a keret fennmaradó része önköltségesen vagy részben önköltségen vehet 

részt az adott versenyen. 

5. A nemzeti válogatott létszáma és a MASZ költségen utazó versenyzők száma az adott 

világversenyre vonatkozó versenykiírás publikálásakor kerül véglegesítésre. 

6. A végleges keretbe kerülés feltételei az érvényes versenyengedélyen túl: 

- A Magyar Atlétikai Szövetség költségére indulókkal szembeni minimum elvárás az 

adott távon a kvalifikációs időszakban elért egy A szint. 

- Az önköltségen indulókkal szembeni minimum elvárás az adott távon a kvalifikációs 

időszakban elért egy B szint. 

7. A Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága a világversenyeken történő minél jobb 

szereplés érdekében továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy a fentiektől - különleges 

esetekben – eltérjen, azaz nem kvalifikált versenyzőt nevezzen az adott világversenyre.  

 

I. 24 órás világbajnokság – 2017 

 

a. Időpont:   2017. július 1-2. 

b. helyszín:   Belfast, Észak-Írország 

c. kvalifikációs időszak: 2015.01.01-2017.04.30. 

d. indulók létszáma:  a versenykiírás publikálását követően 

e. végleges keret:  2017.05.15. 

Előzetes keret a 2016. december 10-ig elért eredmények alapján: 

Férfiak 

Hely Név Eredmény Szint 

1 Rudolf Tamás 255,250 km A 

2 Mazur Béla 247,040 km A 

3 Csécsei Zoltán 243,460 km A 

4 Belej-Fekete Bálint 235,605 km B 

5 Vajda Zoltán 226,200 km B 

6 Zahorán János 224,320 km B 

7 Lajkó Csaba 223,152 km B 

8 Halama Levente 222,500 km B 

9 Veress Béla 222,129 km B 

10 Török-Ilyés László 220,623 km B 



Nők 

Hely Név Eredmény Szint 

1 Makai Viktória 225,600 km A 

2 Lubics Szilvia 224,106 km A 

3 Vágó Boglárka 223,540 km A 

4 Kádár Kitti 203,532 km B 

5 Elek Dóra 200,690 km B 

 

 

 

Budapest, 2016. december 10. 

 

 

Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága 


