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1./ Hivatalos versenyt valamennyi versenyszámban és korosztályban csak a MÖSZ által jóváhagyott versenykiírás 

szerint lehet rendezni A sportegyesületek által rendezendő versenyek kiírásait 2 héttel az esemény előtt a MÖSZ 
Versenyigazgatójával jóvá kell hagyatni. A Szövetség rendezésében sorra kerülő versenyek, országos 
bajnokságok szakmai részletezése a 18. pontban, a versenynaptár a mellékletben található. 
(A versenynaptárban szereplő versenyrendezők a jelenlegi állapotot mutatják, de a MÖSZ örömmel 
veszi, ha átadhatja a hazai versenyek rendezési jogát a jelentkező egyesületeknek!). 
 
A Magyar Öttusa Szövetség által jóváhagyott és a versenynaptárában szereplő versenyeken az alábbi 
regisztrációs díjakat kell fizetni a résztvevőknek. 
 
 Regisztrációs díj: 1000 Ft/ fő illetve 1000 Ft/váltó, a nevezési határidő előtt leadott nevezések esetén.  
 A nevezési határidő a versenykiírásban megadva. A nevezési határidő utáni módosítás: 3000 Ft/fő. 

Módosítás: névcsere, új versenyző benevezése 
 

A regisztrációs díj elszámolása és megfizetése:  
Valamennyi versenyt követően a számítógép kezelő, a rendező képviselője és a vb elnöke hitelesíti az 
elszámolási listát. A rendező köteles a MÖSZ-nek másolatot benyújtani a hitelesített regisztrációs listáról, 
amelynek tartalmaznia kell az elszámolások módját és státuszát, illetve az utalásos fizetésnél a fizetési határidőt. 
A MÖSZ a listákat archiválja. 
 
Fizetési mód 1: A Regisztrációs díjat a versenyen induló egyesületek a hitelesített elszámolási lista alapján 
készpénzben megfizetik a rendező képviselőjének. A rendező képviselője a pénzátvételt átadás-átvételi 
bizonylattal, nyugtával köteles bevételezni. 
 
Fizetési mód 2: A hitelesített lista alapján a versenyt követően 8 munkanapon belül, 8 napos fizetési határidővel 
a rendező kiszámlázza a résztvevő kluboknak a regisztrációs díjat. 
 
A Regisztrációs díjat az Egyesület köteles fizetni a verseny rendezőjének. (Az egyesület tagdíj vagy egyéb 
formában átháríthatja a regisztrációs díjat a versenyzőre.) Ha valamely egyesület a versenyt követően 
helyben, vagy a megadott fizetési határidőre nem fizeti ki a regisztrációs díjat, az az egyesület mindaddig 
nem nevezheti versenyzőit a versenyekre, amíg nem rendezi tartozását. 
A MÖSZ hivatalos versenynaptárában szereplő versenyeken csak azok vehetnek részt, akik befizetik az éves 
licence díjat és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, melyet a verseny nevezési határidejének lejárta 
előtt a MÖSZ-nek bemutatnak. A versenyengedélyt a MÖSZ képviselője hitelesíti a Nevezési programban. 

 
2./ A két-, három és öttusaversenyekre a Nevezési program használatával lehet nevezni, a 

„nevezes.pentathlon.hu” honlap használatával. Az ennek használatához szükséges jogosultságokat a MÖSZ 
adja meg a szakosztályoknak. Csak az ezen programban regisztrált versenyzők indulhatnak hazai versenyeken. 
A versenyzők regisztrálása, adatainak felvitele a Szakosztályok feladata és felelőssége! 
A MÖSZ a honlapon érvényesíti a versenyengedélyeket a licencek és sportorvosi engedélyek ellenőrzése után. 
Csak az elektronikus úton beküldött nevezések érvényesek. A nevezéseket a rendező egyesület fogadja el. Az 
indulási jogosultságot a versenybíróság illetve a rendezőség a versenykiírás alapján bírálja el. 
A rendező a rendelkezésre álló lovak száma alapján korlátozhatja a lovaglásban indulók számát. Ezt a 
versenykiírásban a lóállomány létszámának megjelölésével közölni kell. 
A MÖSZ a honlapon érvényesíti a versenyengedélyeket a licencek és sportorvosi engedélyek ellenőrzése után. 
Csak az elektronikus úton beküldött nevezések érvényesek. A nevezéseket a rendező egyesület fogadja el. Az 
indulási jogosultságot a versenybíróság illetve a rendezőség a versenykiírás alapján bírálja el. 
 



3./ Az öttusaversenyek technikai értekezletén az egyesületek hivatalos képviselőjének megjelenése ajánlott. 
Távolmaradása esetén írásban kell a technikai értekezletig közölni a versenybírósággal a versennyel kapcsolatos 
kéréseit. A technikai értekezleten hozott döntések a távollévőkre is érvényesek. A technikai értekezleten az 
érvényes öttusa szövetségi tagsági könyv, a licence kártya bemutatása, és az érvényes sportorvosi 
engedély az indulási jogosultság ellenőrzése érdekében kötelező. A versenybíróság elnöke a tagsági könyv 
bemutatására, illetve az esetleges hiányosságok pótlására haladékot adhat az első versenyszám kezdete előtt 1 
órával. 
Háromtusa versenyek előtt nincs technikai értekezlet (kivéve Háromtusa OB). 
 

4./ A versenyek lebonyolításához szükséges alapfeltételeket a rendezőnek kell biztosítani 1sz. melléklet. 
 
5./ Az eredményhirdetést ünnepélyes keretek között kell megrendezni az utolsó versenyszámot követően, amelyen 

minden induló köteles megjelenni. Az érmeket csak a megjelent versenyzőknek adják át a rendezők. Előzetes 
kérés alapján a távollétre a rendező adhat engedélyt. 

 
6./ A versenyekről készült jegyzőkönyvet és a végleges indulási listát a versenybíróság elnökének hitelesíteni kell. 

A jegyzőkönyvet a rendező egyesületeknek elektronikus fomában a versenyt követően 3 napon belül a MÖSZ 
honlapra fel kell tenni. 

 
7./ Minden, hivatalos versenynaptárban szereplő versenyre kötelezően a versenybíróság elnökét és plusz 4 főt a 

MÖSZ Versenybíró Bizottsága jelöli és küldi ki, melyet a rendezővel előre egyeztet. 
 
8./ A versenyek kezdési időpontját lehetőleg úgy kell meghatározni, hogy elkerülje az iskolai és munkaidőt és 9 óra 

előtt ne legyen rajt. 
 
9./ Doppingellenőrzés: 

A szövetségi kapitányok, illetve a főtitkár igénye alapján valamennyi öttusa OB - n a MÖSZ biztosítja a 
doppingvizsgálatot. A Szövetség költségére az év során az alábbi személyek: a szövetségi kapitányok 10, a 
főtitkár 5 doppingvizsgálati lehetőséggel rendelkeznek. Az igényeket a verseny előtt legkésőbb 10 nappal kell 
eljuttatni a Magyar Öttusa Szövetségbe. Bármelyik 3-5tusa OB során az általuk megjelölt versenyző köteles 
doppingvizsgálaton megjelenni. Amennyiben ezen kívül előzetes igény merül fel a dopping -vizsgálatra, úgy ezt 
a rendezővel a technikai értekezlet előtt 8 nappal írásban közölni kell. Ilyenkor a mintavétel költségei az igénylő 
felet terhelik. Pozitív eredmény esetén a költségeket a megvizsgált sportolónak kell fizetni. 
 

10./ Orvosi igazolás érvényességének időtartama: 
- betöltött 18 éves korig fél év 
- 18 éves kor felett 1 év 
 

11./ Korcsoportok születési év megjelöléssel 2018 évre: 
 

FELNŐTT  1996 vagy előtte születettek 
U24 1995 és fiatalabb 
JUNIOR  1997-99 
U19 (IFI A)  2000-2001 
U17 (IFI B) 2002-2003 
U15 2004 
U14 2005 
U13 2006 
U12 2007 
U11 2008 
U10 2009 



12./ A versenyeken előforduló fegyelmi vétségeket a nemzetközi szabályok és a MÖSZ fegyelmi szabályzata 
szerint kell elbírálni. 

 
13./ A versenyeken az indulók egyesületi, lehetőleg egységes (legalább emblémás) felszerelésben vegyenek részt. 

A magyar háromtusa váltó bajnokságokon, és a négytusa, öttusa váltó és egyéni bajnokságokon kötelezően 
egységes, a versenyszabályoknak megfelelő öltözetben vehetnek részt. 
Felszerelés: (egyéni, csapat, váltó) 
Kombinált versenyszám: Névvel és az egyesület nevével szabályosan feliratozott felszerelés 
Vívás: Szabályos felszerelés, karszalag, név a háton és lehet az egyesület neve helyett a HUN 
A Szakmai Bizottság döntése alapján a korosztályoknak a következő vívó felszerelés használata kötelező az 
elkövetkező időszakban 
 

Vívófelszerelés Fejvéd Ruha     
(felső-alsó)

Hónajvéd Fejvéd Ruha             
(felső-alsó)

Hónajvéd Fejvéd Ruha          
(felső-alsó)

Hónajvéd Fejvéd Ruha          
(felső-alsó)

Hónajvéd

Felnőtt 1600 800 800 1600 800 800 1600 800 800 1600 800 800

Junior
min 350 N
ajánlott 1600 N

1600 800 800 1600 800 800 1600 800 800

U19
min 350 N
ajánlott 1600 N

min 350 N
ajánlott 1600 N

1600 800 800 1600 800 800

U17 min. 350 min. 350 min 350 N
ajánlott 1600 N

1600 800 800felső vagy a hónajvéd 800 felső vagy a hónajvéd 800 felső vagy a hónajvéd 800

20212018 2019 2020

felső vagy a hónajvéd 800

felső vagy a hónajvéd 800 felső vagy a hónajvéd 800

 
 
Megjegyzések: 
Ez a táblázat kizárólag a hazai rendezésű, nem nemzetközi versenyekre vonatkozik. 
Nemzetközi öttusa versenyeken kizárólag az aktuális UIPM szabályban leírt vívó felszerelésben lehet részt 
venni. 
Ha a vívósportban vagy a UIPM szabályaiban változás következik be, abban az esetben a fenti táblázat azok 
függvényében változni fog. 
 
Lovaglás: Lovaszakó karszalaggal vagy egyesületi melegítő felső. 
Váltóban a lovas és a kombinált számokban egységes felső felszerelést kell viselni. 
A felszerelések előírásában a nemzetközi szabályok a mérvadóak. 
Hazai rendezésű nemzetközi versenyen, ahol a versenyzők Magyarországot képviselik, ott a HUN felirat az 
elfogadott, minden egyéb esetben az egyesület felirat szükséges 
 

14./ A sportág 2018-tól érvényes szabálykönyve a legfrissebb UIPM szabálymódosításokat is tartalmazza. 
 
15./ Óvási díj öttusa és négytusa versenyeken 2000,- Ft, háromtusa és kéttusa versenyeken 1000,- Ft. 
 
16./ Valamennyi versenyen a rendezés költségei a rendezőt, a részvétel költségei az indulók egyesületeit terhelik. 
 
17./ Lovasképesítő vizsga: 

A versenyszezon megkezdése és vége előtt egy - egy alkalommal képesítő vizsgát tart a Szövetség. A képesítő 
vizsgára az egyesületek jelölik a versenyzőket. Öttusaversenyen csak azok indulhatnak, akik a vizsgán 
megfeleltek. A versenyzők az öttusa szabályoknak megfelelő lovasöltözetben vehetnek részt a képesítő 
vizsgán. 
Egyesületi kérelemre és költségre év közben is rendezhető lovasképesítővizsga. 
Egy versenyző, aki sikertelen képesítő vizsgát tett, csak 3 hónappal később jelenkezhet vizsgára újra. 



KÉPESÍTŐ VIZSGA anyaga: 
 
„B” Kategória 
 
Vizsga menete:  

 Elméleti vizsga: 
A feladatlapon 5 db öttusa lovaglás szabályra irányuló kérdés, 2 lóismereti kérdés valamint 6-8 ló 
testrészeit felismerő kérdés található, melyek többségére helyesen kell válaszolni a jelölteknek. 
Megfelelő mennyiségű helyes válaszadás esetén lehet lovat sorsolni.  

 Lósorsolás 
 Síkmunka: 

 Közös melegítés, 4-5 lovas egy osztályban (maximum 20 perc), a vizsgázónak ismernie kell a lovardai 
alakzatokat, vezényszavakat, továbbá kengyelben és nélküle is bizonyítania kell befolyását a lóra.  
Az elbíráló bizottság döntése alapján lehet továbblépni a vizsga harmadik fázisába és elkezdeni az 
ugrómunkát és a 8 ugrásos pályát. 

 8 ugrásos pálya: 
A lovaspálya 8 db 70-90 cm magass ugrásokból tevődik össze, amik közül egy összetett ugrás lehet. 

 
Az elbíráló bizottság összetétele, tagjai:  

 Szövetségi lovas edző (Balaska Zsolt) 
 Lovas szakedző  
 MÖSZ képviselő (Gallai István) 

  
A vizsga feljogosít minden olyan Magyarországon rendezett öttusa versenyen való indulásra ahol a lovas szám 
HAZAI „B” kategóriás szinten kerül megrendezésre. 2016-tól minden hazai rendezésű öttusa versenykiírás 
tartalmazza majd a lovas pálya szintjét. („B” vagy „A” kategóriás) 
 
A lovas szövetség által kiállított Lovas Rajtengedély („E” típusú - Díjlovaglás, Díjugratás, Elméleti vizsga) 
alapján a „B” fokozat megadható, amennyiben a válogatott lovas edzője ehhez hozzájárul. 
 
„A” kategória 
 
Vizsga menete: 

 Sorsolás, 
 A válogatott lovasedző irányításával versenyszerű melegítés 
 2-3-4 ugrásos feladatok, váltakozó feltételek melletti megoldása 

Megjegyzés: Az elbírálóknak lehetőségük van a jelöltet több lovon is megtekinteni, megerősítés céljából. A 
bizottság a teljes edzéskép figyelembevételével dönt az „A” szintű alkalmasságról. 
 
Vizsgán való részvétel feltételei: 

 „B” kategóriás lovasminősítés megszerzése után egy évvel és minimum 3 db „B” kategóriás versenyen 
teljesített lovaspálya után, a versenyző egyesülete kérhet a MÖSZ-től egy hivatalos, a szövetség által 
szervezett, edzéslehetőséget, ahol az „A” kategóriás képesítés megszerezhető (az öttusa versenyek 
mellett a hivatalos lovas versenyeket is elfogadja a MÖSZ, ha a versenyeredmények 
visszaellenőrizhetőek a lovas szövetség honlapján és melyek minimum B1 kategóriában kerültek 
megrendezésre) 

 Évi egy alkalommal kérhető az „A” kategóriás vizsga 
 

Az elbíráló bizottság összetétele, tagjai: 
 Szövetségi, válogatott lovas edző 
 Lovas szakedző 
 MÖSZ képviselő 



Automatikusan „A” kategóriájú lovas minősítést a következő feltételnek megfelelt versenyzők kapnak: 
 aki 2015-ben vagy korábban, junior vagy felnőtt világversenyen (EB,VB) már teljesített 

lovaspályát és azóta is folyamatosan versenyez 
 

2018-ban a Felnőtt Magyar Bajnokság előtt három héttel kérhető az „A” kategóriás lovas minősítésre 
lehetőséget nyújtó edzéslehetőség. A vizsga pontos időpontja az igények függvényében kerül meghatározásra. 
 
Figyelem! 
 
Mindkét vizsgaminősítés elveszíthető a versenyen mutatott lovas teljesítmény és összkép, valamint a 
hiányos edzéslátogatás esetében, a szövetségi lovas edző javaslata alapján.  
 
 

 



18./ A háromtusa-kéttusa versenyek követelményei és értékelése: 
 

Két- és háromtusa versenytávok (m) 

úszás futás vagy kombinált 
korosztály egyéni váltó egyéni váltó 

felnőtt 

200 2-3x100 

4x800 
2-3x2x800 

junior 
Ifi "A" 
Ifi "B" 3x800 
U15 

1600 2-3x800 
U14 
U13 
U12 

100 2-3x50 vagy 66 

U11 800 2-3x400 

U10 
50 vagy 66 2-3x25 vagy 33 

    
Pontozás 

(250, 1000 ill. 2000 ponthoz meghatározott idő, utána az egy másodperc pontértéke) 

úszás futás vagy kombinált 
korosztály egyéni váltó egyéni váltó 

felnőtt 

nemzetközi szabálykönyv szerint 
junior 
Ifi "A" 
Ifi "B" 

U15 
1000 pont = 2:50 

perc 
0,33 mp = 3 pont 

1:25 perc x versenyző 
0,33 mp = 3 pont 

1000 pont = 7:00 
perc 

0,5 mp = 4 pont 

1000 pont = 3:30 
perc x versenyző 
0,50 mp = 4 pont 

U14 1000 pont = 2:50 
perc 

0,33 mp = 4 pont 
1:25 perc x versenyző 
0,33 mp = 4 pont 

U13 

U12 
1000 pont = 1:30 

perc 
0,33 mp = 4 pont U11 

45 mp vagy 60 mp 
x versenyző 

0,33 mp = 4 pont 1000 pont = 3:30 
perc 

0,50 mp = 4 pont 

1000 pont = 1:45 
perc x versenyző 
0,50 mp = 4 pont 

U10 
1000 pont =  

50 mp vagy 60 mp 
0,33 mp = 4 pont 

25 mp vagy 30 mp 
x versenyző 

0,33 mp = 4 pont 
 



BAJNOKSÁGOK, VERSENYEK SZAKMAI RÉSZLETEZÉSE 2018 
 
ÖTTUSA BAJNOKSÁG: 
férfi - női egyéni, és három fős rangsorolt csapatverseny felnőtt-junior korosztályokban, férfiak és nők részére. 
Minimális indulási létszám az egyéni versenyben 6 fő, a csapatversenyben 3 egyesület. Öttusa egyéni 
Országos Bajnoki címet csak öttusázó nyerhet. A junior öttusa CSB - n csapatban lehet 1 fő négytusázó is. A 
csapatbajnokságon egy egyesületből több csapat is indulhat. 
Egy versenyző az adott versenyévadban csak egy egyesület színeiben indulhat Országos Bajnokságon. 
FÉRFI - NŐI UTÁNPÓTLÁS (U24) OB:  
férfi - női egyéni, és három fős rangsorolt csapatverseny 1995-ben és később született versenyzők részére. 
HEGEDŰS ISTVÁN ÖTTUSA EMLÉKVERSENY-BUDAPEST BAJNOKSÁG:  
férfi - női egyéni, és három fős rangsorolt csapatverseny felnőtt követelményekkel. 
GÉRECZ ATTILA IFJÚSÁGI ÖTTUSA EMLÉKVERSENY:  
férfi - női egyéni, és három fős rangsorolt csapatverseny két évesnél nem régebbi öttusa versenyzési múlttal 
rendelkező fiataloknak.  
NÉGYTUSA BAJNOKSÁG: férfi - női egyéni, és három fős rangsorolt csapatverseny 2000 vagy később 
születettek részére (felső korhatár 18 év). 
KÉT- ÉS HÁROMTUSA BAJNOKSÁG: egynapos egyéni, férfi - női egyéni, és három fős rangsorolt 
csapatverseny és váltóbajnokság valamennyi korcsoportban. 
ELIT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG:  
fiúk-lányok részére, U15 – U14 – U13 – U12 – U11 – U10 korosztályban, egyéniben és váltóban. 
A versenyzők MK fordulókon, két- és háromtusa OB-n és egyesületi versenyeken - melyből csak 1 vehető 
figyelembe - elért helyezési száma alapján elért pontszámát összeadva (egyéniben és váltóban is), az így 
kialakult sorrend szerint,  
U10, U11, U12, U13 és U14 korosztályban a 16 legjobb egyéni versenyző (Sport XXI programban csak a 
legjobb 12 fő eredményének figyelembe vételével) 
U15 korosztályban a 12 legjobb egyéni versenyző  
váltóban U10-U15 korosztályokban a 6 legjobb váltócsapat kerül meghívásra. 
 
A selejtezők feltételei és pontozása: 
Egyéni 

 az összes megrendezett versenyből (2018. augusztus 31-ig) a 4 legjobb eredmény figyelembe vételével 
 legalább 4 egyéni versenyen való részvétel az előző pontban jelzett időpontig 
 A Két- és Háromtusa OB eredményei 1,2-es szorzóval kerülnek beszámításra 
 a kvalifikáció pontozása változatlan 

 
Váltó 

 szakosztályonként max. 2 csapat kvalifikálódhat, 
 korosztályonként-nemenként, az összes megrendezett versenyen (2 MK forduló és a Két- és 

Háromtusa OB-n) elért eredmény figyelembe vételével 
 A 3 indulás előnyt élvez a 2 indulással szemben a megszerzett pontszámtól függetlenül 
 A Két- és Háromtusa váltó OB eredményei 1,2-es szorzóval kerülnek beszámításra 
 egy adott versenyen, egy versenyző csak egy versenyszámban indulhat 

 
Az egyéni és váltóversenyben alkalmazott ponttáblázat: 

 

 

hely 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

pont 50 45 42 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 20 20 20 20 20 



MAGYAR KUPA sorozat: 
fiúk-lányok részére, U17 – U15 – U14 – U13 – U12 – U11 – U10 korosztályban egyéniben és váltóban, 
5 fordulós egyéni és 2 fordulós váltóverseny, két- háromtusa versenysorozat, a klubok vagy a MÖSZ 
rendezésében. 
 
Az U15-ös korosztály versenyformája 
2018-as versenyévadban a háromtusa eredmény számít 
Az ELIT kvalifikációba is a háromtusa eredmény számít. 
 
Folyamat és vezényszavak:  
10 perc bemelegítés        (5 perc edzővel-5 perc edző nélkül) 
1. öt lövésre felkészülni  
start        (15 mp-ként újabb start vezényszó) 
stop 
2. öt lövésre felkészülni  
start        (15 mp-ként újabb start vezényszó) 
stop 
3. öt lövésre felkészülni  
start        (15 mp-ként újabb start vezényszó) 
stop 
4. öt lövésre felkészülni  
start        (15 mp-ként újabb start vezényszó) 
stop 
 
Leírás: 
A bemelegítés letelte után az első vezényszó a felkészülni, amit 3mp szünet követ, majd a „start” vezényszó. 
15mp-ként mindig egy „start” vezényszó hangzik el a lövészet vezetőjétől, ami után be lehet emelni és lőni. 
Az ötödik „start” vezényszó után, a 15 mp elteltével, a következő vezényszó a „stop”. Ekkor a fegyvert az 
asztalra kell helyezni csővel a tábla irányába (Büntetés 40 pont).  
Az ötös sorozatokban  fel lehet húzni („tölteni”) a lézer fegyvert, de folyamatos kontaktusban kell tartani az 
asztallal rajt pozícióban a „start” vezényszóig (Büntetés 40 pont). 
 
Megitélés, büntetés: 
Ha a fegyver az emelés közben elsül, azt a lövést meg lehet ismételni a 15mp időhatáron belül.  
Ha a fegyver a tábla vonalát elérte, akkor már nincs rá lehetőség, hogy a versenyző megismételje a lövést. 
Ha időhatáron (15mp) kívül esik a lövés azt a lőállás ellenőr feljegyzi és az a lövés törlésre kerül.  
Az ötös sorozatok ellenőrzésénél, ha ötnél több lövés van a táblában, akkor az öt legrosszabb lövés kerül 
értékelésre. 
Az esetleges technikai problémát kézfeltartással kell jelezni a versenyzőnek, amit a lövészetvezető az ötös 
sorozat után elbírál, és ha a lövészet vezető úgy ítéli meg, rálövésre kerülhet sor.  
 
Lövészet értékelése:  
20 lövésből elért 172 (86%) kör = 1000 pont, +/- 1 kör = +/- 8 pont 
a lövések értékelése tizedesek nélkül történik 
5 lövésenként a versenybíró felírja a részeredményt és utána törli a táblát. 
 
 
Egyenlő lövő eredmény esetén a következő sorrend figyelembe vételével kell a helyezéseket megállapítani: 
1.  több 10-es lövés száma,  
2.  az utolsó 5 lövés jobb eredménye  
3.  utolsó lövés eredménye 
4.  a második sorozat jobb eredménye 



EGYESÜLETI VERSENYEK:  
Bármelyik egyesület jogosult versenyt rendezni. A korosztályos két és háromtusa versenyek pontszerző 
versenyek lehetnek az Elit Bajnokságra, amennyiben a verseny 
1./ nyílt, 
2./ az idejét a MÖSZ jóváhagyta, 
3./ legalább 2 héttel korábban meghirdetésre került a MÖSZ honlapon és 
4./ a verseny szabályos megrendezését a MÖSZ ellenőrizte és igazolja. Ennek feltételeit a MÖSZ 

versenyigazgató jogosult - a helyi adottságok függvényében – meghatározni előzetesen. 
 
EGYÉB 
1./ A klubonkénti csapatnevezések száma nincs korlátozva a két-,háromtusa versenyeken, kivéve, ha a 

versenykiírás másként nem rendelkezik. 
2./ A versenyek részletes versenykiírását legkésőbb a versenyek előtt 3 nappal kapják meg az Egyesületek ill. 

kerül fel a MÖSZ Honlapjára 
3./ A Magyar Kupákban, a Szövetség által előírt korosztályon kívül, a rendező egyesületek még más 

korosztályokban is rendezhetnek versenyt. 
4./ Minden versenyző csak egy korosztállyal magasabb egyéni vagy váltó versenyszámba nevezhető, 

kivétel ez alól a „nyílt” verseny és a Háromtusa Országos Bajnokság. Hazai rendezésű, nemzetközi 
versenyek esetében a szövetségi kapitányok javaslata alapján, a megengedettnél alacsonyabb 
korosztályú versenyzők is indulhatnak. 

5./ Külföldi versenyzők csak az erre a célra rendszeresített, egyszeri felelősség vállalás aláírása után, vagy 
érvényes biztosítási szerződés bemutatása esetén indulhatnak 

6./ Vívó felszerelés szabályai 2018-tól: 
 - felnőtt korosztályú versenyeken a nemzetközi szabályoknak megfelelő vívófelszerelés 
 - junior és fiatalabb korosztályú versenyeken legalább a hónaljvédő vagy vívó felső 800 N-os 

minősítésűnek kell lennie 
 - az előző előírás vonatkozik az U19-es és fiatalabb korosztályok részére rendezendő vívóversenyek esetére 
7./ Minimum szintek változásia 
 - mivel az U12 korosztály 100 m-t úszik ezért változik a korosztály minimum szintje (1500 pont) 

- U17 kombinált számban a 3 sorozatból legalább 1 alkalommal 50 mp-en belül kell teljesíteni az 5 zöldet 
- U19 kombinált számban a 4 sorozatból legalább 2 alkalommal 50 mp-en belül kell teljesíteni az 5 zöldet 

 


