
Kvalifikáció a 2019. évi 24 órás-es Világbajnokságra 

A Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága (MASZ UB)  a következő kvalifikációs rend szerint 

nevezi a versenyzőket a 2019. évi 24 órás Világbajnokságra. 

1. A MASZ UB az adott világversenyt megelőző kvalifikációs időszak (verseny dátumát 

megelőző 24 hónap) eredményei alapján összeállítja a nemzeti válogatott előzetes keretét.  

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

dokumentált eredmény alapján lehet bekerülni. (mivel a DUV alapján hagyja jóvá a nevezést 

az IAU.) 

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 világversenyen elindulni. (írásos nyilatkozat a végleges keret 

tagjaitól az aktuális egészségi állapotról és a felkészültségről.)  

4. A végleges keret tagjainak legjobbjai (3 női, 3 férfi/ csapat) a Magyar Atlétikai Szövetség 

költségére utaznak ki a világversenyre, a keret fennmaradó része önköltségesen 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 további feltételei: 

- A Magyar Atlétikai Szövetség költségére indulókkal szembeni minimum elvárás az 

adott távon a kvalifikációs időszakban elért Férfi: 240km, Női: 220km 

- Az önköltségen indulókkal szembeni minimum elvárás az adott távon a 

kvalifikációs időszakban elért Férfi: 220km, Női: 200 A szintek elérése esetén a 

legjobb 3 eredmény kvalifikál, a további eredmények sorrendben lehetőséget 

adnak a bővebb csapatba, vagy a második csapatba kerüléshez. 

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 – Bizottsági döntés alapján eltérjen. 

I. 24 órás Világbajnokság - 2019 24H World Championships 

 

a. Időpont:   26-27 October 2019. 

b. helyszín:                 Albi, France  

c. kvalifikációs időszak: 2017.07.01-2019.08.01. 

d. indulók létszáma: a versenykiírás publikálását követően 

e. végleges keret:  verseny dátumát megelőző 8. hét 

 

Budapest, 2018. január 21. 

Magyar Atlétikai Szövetség Ultrafutó Bizottsága 


