
MAGYARORSZÁG FELNŐTT 50 KM ÉS U23 35 KM GYALOGLÓ BAJNOKSÁGA 
ÉS NYÍLT VERSENYSZÁMOK 2017 

 

 

A bajnokság helye és ideje: 
2017. március 25. szombat, 08:30, Dudince (Gyügy), Szlovákia 
 
 
Résztvevők: 
A bajnokságon (50km és 35km) valamint a nyílt versenyszámokban (lásd angol nyelvű kiírás) azok a 
versenyzők indulhatnak, akiket sportszervezetük a nevezési határidőig benevez, és érvényes verseny-
engedéllyel rendelkeznek. 
 
 
Versenybíróság 
Technikai delegátus: Frédéric Bianchi (SUI) 
Versenyigazgató: Július Nyárjas (SVK) 
Versenytitkár: Monika Sliacka (SVK) 
 
 
Verseny időrendje 

  8:00 Megnyitó 
  8:30 Felnőtt 50 km (férfi és női) 

U23 35 km (férfi) rajt 
10:00 U20 (Junior) férfi és női 10km rajt 
 U18 (Ifjúsági) fiúk 10 km rajt 
13:00 U18 (Ifjúsági) leány és szenior 5 km rajt 
 U16 (3km), U14, U13, U11 (1km) rajt 
14:00 Felnőtt 20km rajt (férfi és női) 
14:40 Eredményhirdetés (50km, 35km) 

 
Részletes időrendet lásd az angol nyelvű kiírásban. 
 
 
Nevezés: 
A bajnoki versenyszámokra kizárólag a MASZ MIR-rendszerén keresztül! 
 
Nevezés indul: 2017. március 13. (hétfő) 00:00 
Nevezés zárul: 2017. március 20. (hétfő) 23:59 
 
A nyílt versenyszámokra a versenyiroda@atletika.hu e-mailcímre, a honlapon található, egyéni 
nevezési lap, legkésőbb 2017. március 20. 23:59-ig történő megküldésével. 
 
Kérjük, hogy a sportszervezetek, mint azt eddig is tették, a fenti időpontig ne csak a bajnoki és nyílt 
versenyszámokban indulók nevezését, hanem a rendezők által finanszírozott szállásigényeket is 
küldjék meg a MASZ-nak! 
 
 
  

mailto:versenyiroda@atletika.hu
http://masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:nevezesi-lapok&catid=50:szakmai-irasok&Itemid=77


Egyéb fontos tudnivalók: 
 Call room: 10 perccel a versenyszám előtt. 
 Díjazás: a versenyszámok győztesei elnyerik a "Magyarország 2017. évi Felnőtt, ill. U23 

bajnoka" címet.  
 A bajnokság 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek. 
 Magyarország 2017.évi 50 km-es Bajnoksága egyben Danovszky Ferenc Emlékverseny is. 
 Magyarország 2017. évi U23-as 35 km-es gyalogló bajnoksága az 50 km-es versennyel együtt 

kerül megrendezésre. 
 A rendezők 1 éjszakára szállást és ellátást (félpanzió) biztosítanak az 50 km-en, a 35 km-en, 

valamint a férfi és női junior 10 km-en induló versenyzők számára a MASZ kontingens erejéig. 
 Edzők térítésmentes elhelyezésére korlátozottan van lehetőség. A szabad kapacitás 

függvényében a bajnoki számokban versenyző(ke)t indító egyesületek edzői előnyben 
részesülnek. Az esetleges ingyenes kapacitás esetén az érintetteket értesíteni fogjuk. 

 


