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VILÁGBAJNOKSÁGOKRA, EURÓPA BAJNOKSÁGOKRA ÉS MÁS KIEMELT 

VILÁGVERSENYEKRE VALÓ KVALIFIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

1. A Világbajnokságra, Európa Bajnokságra és más kiemelt világversenyre való kijutásról, egy 

minden évben lebonyolításra kerülő kvalifikációs verseny dönt (Magyar Bajnokság), ahol a 

torna kategóriánkénti győztes versenyzői nyerik el a jogot az adott nemzetközi verseny 

megfelelő kategóriájában történő indulásra. 

2. Az adott nemzetközi versenyre vonatkozó nemzetközi szövetség által kiadott WorkPlan 

határozza meg, hogy milyen kategóriában tudunk versenyzőt delegálni, és hogy 

kategóriánként milyen helyezések nevezhetnek. 

3. A kvalifikált versenyzőnek a kvalifikációs verseny évére és a nemzetközi verseny évére is 

minimum 1 évre rendelkeznie kell érvényes MALESZ versenyengedéllyel, sportorvosi 

igazolással, hazai és nemzetközi sportbiztosítással. 

4. A nemzetközi versenyen részt vevő versenyzőnek rendelkeznie kell a nemzetközi szövetség 

álta előírt antidopping igazolással, amelyet minden évben január 31-ig lehet megújítani, de 

legkésőbb adott verseny előtt 3 hónappal érvényesíteni kell. 

https://www.posaworld.org/anti-doping/ 

5. Válogatott versenyzők esetén az adott válogatott keret tagjaira az Elnök terjeszti elő a név 

szerinti javaslatot, amelyről az Elnökség határozati szinten dönt. 

6. Az egyes kvalifikációs versenyek megnyerését követően az adott világversenyen való részvétel 

jogát az adott versenyzők vagy páros, s nem annak egyesülete szerzi meg. 

7. A nemzetközi versenyre vonatkozó WorkPlan határozza meg a nevezés módját, a nevezési 

díjat, a nevezhető kategóriákat és a delegáció kategóriáként, státuszonkénti létszámát. 

8. A versenyzőnek és/vagy edzőjének a „Delegációs listák” nevű excel file megfelelő fülére kell 

feltöltenie az adatait, amennyiben kvalifikációs jogot szerzett és indulni kíván adott versenyen 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V7B0taiOnB0wOzkugDEKBY71IIfuEUgq/edit?usp=

sharing&ouid=115755073942177958726&rtpof=true&sd=true 

9. A delegációs listát a feltöltés után a sportszövetség véglegesíti és hagyja jóvá a WorkPlan 

függvényében, illetve saját döntése alapján, annak kiegészítésére a sportegyesületek vezetői 

javaslatot tehetnek. 

  



 
 
MAGYAR LEVEGŐSPORTOK SZÖVETSÉGE – DELEGÁCIÓS SZABÁLYZAT 
 
 

10. A nemzetközi szövetséggel csak és kizárólag a magyar nemzeti sportszövetség tartja a 

kapcsolatot. A magyar nemzeti sportszövetség felé a kérdéseket, kéréseket az egyesületi 

vezető, vagy azok kijelölt képviselői (egyesületenként 1 fő, emailben elküldve és jóváhagyva az 

egyesületi vezető által) teszik fel. 

11. A felmerülő kérdések megválaszolására a sportszövetség online fórumot biztosít a nevezési 

határidő lejárta előtt. Ezen a fórumon a sportegyesületek vezetői vagy azok kijelölt képviselői 

vehetnek részt (egyesületenként 1 fő), a kérdéseket előre emailben kell összefoglalni, a 

válaszok emailben és/vagy a megjelölt online fórumon keresztül érkeznek határidőig. 

12. A nemzetközi versenyre való kiutazással és transzferrel kapcsolatban a sportszövetség 

szerződéses partnerétől (utazási iroda) ajánlatot kér be, de ezt az adott versenyzők nem 

kötelesek elfogadni. 

13. A nemzetközi versenyen való szállással kapcsolatban a sportszövetség szerződéses partnerétől 

(utazási iroda) ajánlatot kér be, de ezt az adott versenyzők nem kötelesek elfogadni. 

14. Az adott nemzetközi verseny WorkPlan-je szerinti utazás és szállás igénybevételét javasoljuk. 

15. A delegáció tagjainak közös utazásra és a verseny idején/helyszínén közös tartózkodásra kell 

törekedniük. 

16. A nevezési díj befizetése az egyesületek által történik egy összegben a sportszövetség 

számlájára a sportszövetség által meghatározott napon és az adott nap alapján érvényes 

árfolyamon kalkulálva. 

17. A nevezés módját adott WorkPlan határozza meg, amennyiben lehetséges a sportszövetség 

egységesen nevezi a magyar válogatottat. 

18. A közös repülőjegy vásárlás és szállásfoglalás esetén a sportegyesületek által történik az utalás 

egy összegben a sportszövetség számlájára a sportszövetség által meghatározott napon és az 

adott nap alapján érvényes árfolyamon kalkulálva. 

19. A delegáció tagjai kötelesek az aktuális sportszer szponzor által kedvezményesen biztosított 

nemzeti melegítőt és atlétát/pólót viselni az utazás során és a nemzetközi verseny helyszínén, 

erről fényképes dokumentációt küldeni a szövetség számára és a szponzort minden online 

felületen megjelölni. 

20. Ezen felül a delegáció tagjai kötelesek részt venni évi 2 fotózáson és évi 2 

sajtótájékoztatón/marketing eseményen versenyruhában és/vagy nemzeti melegítőben, a 

szövetség és/vagy a szponzor által megjelölt időpontban és helyszínen. 
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21. Nemzeti sportszer és sportruházat vásárlása a delegáció tagjai számára kötelező, igényük 

bejelentése és a díjak megtérítése határidőig kötelező. A vásárlás, csere, próba és egyéb 

felmerülő kérdésekben a szponzor határozza meg a feltételeket. 

22. A díjak az éves aktuális szerződésben meghatározottak (kedvezmény mértéke általában 40%) 

és a termékek egy adott linken elérhetőek 

https://dorko.hu/kollekcio/hungary?fbclid=IwAR3domuwINgyAfh1lRj_wNd-

vJgsFH_5FS7eswZi0jo0D2HfFVHSRb37HYA 

23. A sportszövetség utalást magánszemélytől nem fogad be csak sportegyesülettől, ezért a 

sportszerek, nemzeti ruházatok ellenértékét kérjük, a sportegyesület utalja el a szövetség 

részére egy összegben. 

24. A magyar válogatott és a delegáció minden tagjának szponzorációjával kapcsolatban a magyar 

nemzeti sportszövetség hozza meg a végső döntést. 

25. Minden, a sportszövetség, a WorkPlan, a nemzetközi szövetség és versenyszervező által kijelölt 

határidő betartása kötelező. A Határidőn túli befizetés, teljesítés, információ és/vagy 

dokumentumleadás kizárással jár. 

26. Kommunikáció, kérés, és egyéb kapcsolatfelvétel esetén kérjük figyelembe venni az aktuális 

adminisztrációs rendet, mely alapján a szövetség adminisztrációja 

https://www.facebook.com/levegosportszovetseg/posts/2233463363487831 
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VILÁGBAJNOKSÁGOKRA, EURÓPA BAJNOKSÁGOKRA ÉS MÁS KIEMELT 

VILÁGVERSENYRE VALÓ KVALIFIKÁCIÓ RENDJE 

 

1. A POSA által megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon az EB-t megelőzően utoljára véget ért 

Magyar Bajnokság versenyszámát megnyerő versenyző jogosult részt venni, amennyiben azt 

az Elnökség jóváhagyja.  

2. Sikeres kvalifikáció esetén a POSA által megrendezendő Világbajnoki Versenyen az adott 

versenyt megelőzően utoljára véget ért Magyar Bajnokság versenyszámát megnyerő 

versenyző jogosult részt venni, amennyiben azt az Elnökség jóváhagyja.  

3. Ha a fent felsorolt világesemények közül, bármelyik, valamely rendkívüli helyzet esetén 

törlésre kerül és az utolsó befejezett országos bajnokságon győztes versenyző már kategóriát 

váltott, akkor az utolsó befejezett országos bajnokság végeredménye szerinti következő 

versenyző a jogosult a részt venni a világeseményen, amennyiben azt az Elnökség jóváhagyja. 

4. Egyéb, a szabályzat ezen bekezdésében fel nem sorolt kiemelt világversenyen való részvétel 

kvalifikációs rendjéről (alkalmanként egyedi határozat meghozatalával) az MALESZ Elnöksége 

dönt. 

5. Az adott nemzetközi versenyre vonatkozó WorkPlan alapján kiértesített kvalifikált versenyzők 

5 napon belül kötelesek nyilatkozni, hogy részt kívánnak-e venni a versenyen, amely döntést a 

szövetség véglegesnek tekint. 

6. Visszalépés esetén (amennyiben egy versenyző a kvalifikációs jogával nem kíván élni, vagy 

határidőre nem jelezte részvételi szándékát) a kvalifikációs rendben soron következő 

versenyző kap indulási lehetőséget, melyről a sportszövetség emailben fogja értesíteni a 

versenyző sportegyesületét. 

7. A válogatott tagok jogosultak igazolást kérni: Igazolás válogatotti tagságról: a sportszövetség 

a sportegyesületi versenyzők kérésére igazolást állít ki, melyen szerepel az adott nemzetközi 

verseny megnevezése, helye, időtartama. A sportegyesületi vezető ezt emailben kell igényelje, 

amelyben megjelöli az egyesületében lévő összes olyan versenyzőt, aki érintett az adott 

nemzetközi versennyel kapcsolatban, jogosult kvalifikációra és válogatotti tagságot szerzett. 

Versenyző megjelölése: név, születési idő, hely, szakág, kategória, magyar bajnokság dátuma 

és az ott elért kvalifikációra jogosító helyezés. 
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8. A sportolót kizárhatják a versenyből és a válogatottból, ha a verseny előtt, alatt vagy után 

megszegi a szabályokat, amelyek többek között, de nem kizárólag: 

- Jelentkezési lapon hamis információ megadásáért. 

- Sportszerűtlen viselkedésért. 

- Ha negatívan nyilatkozik valaki a rúdsportról, légtornáról a közönségnek vagy a 

médiának vagy bármilyen online vagy élő felületen, közösségben. 

- Ha a támogatókról negatívan nyilatkozik a médiának. 

- Ha a sportszövetségről, versenyszervezőkről, szövetségi tagokról, különösen az 

elnökségről negatívan nyilatkozik a médiának és/vagy közösségi média felületeken 

és/vagy élőszóban a verseny előtt, alatt, után, válogatotti tagsága alatt és után. 

- Ha nyilvánosan kritizálja az eredményt, a bírókat, a sportolókat, vagy a bíráskodást. 

- Szövetség és adott verseny szabályainak és rendelkezéseinek megszegése esetén. 

- Dopping vétség esetén. 

 

DOPPING ELLENŐRZÉS 

 

1. A Elnök - a Főtitkárral egyeztetve - bármikor, előzetes értesítés nélkül, a nemzetközi szabályok 

szerint, doppingellenőrzést rendelhet meg, melyet a HUNADO WADA akkreditált szakemberei 

végeznek el.  

2. A dopping vizsgálat elrendelése és lefolytatása alkalmával a HUNADO, a WADA és az MALESZ 

Dopping szabályzata ide vonatkozó paragrafusai szerint kell eljárni.  
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DELEGÁCIÓSZERVEZŐ FELADATAI 

 

1. Kvalifikált versenyzők kiértesítése 

2. Delegációs lista összeállítása 

- delegációvezető 

- szövetség képviselői 

- edzők 

- versenyzők 

- bírók 

- (gyúró, orvos) 

- kísérők (családtagok, barátok) 

3. Nevezések leadása és ellenőrzése 

4. Dokumentációs lapok kitöltése 

5. Nevezési díj (kp-ben), vagy befizetési igazolás (átutalásról) átvétele 

6. Nehézelem lapok, zenék, stb. leadása vagy erre figyelemfelhívás, továbbá összegyűjtése USB-

re 

7. Adott versennyel kapcsolatos levelezések megtekintése, átvétele, továbbítása 

8. Magyar zászló, himnusz biztosítása 

9. Esetleges hivatalos sportdiplomáciai megbízások 

10. Válogatott melegítő beszerzése 

11. Címer a versenyruhán (edzők figyelmét felhívni) 

12. Információk továbbítása a versenyzők felé 

13. A delegáció szállásinformációinak összegyűjtése (kp. átvétele vagy átutalás igazolása) 

14. Útlevelek érvényességének (Vízum), sportbiztosítás ellenőrzése 

15. A MALESZ éves tagdíjfizetésének és versenyengedélynek az ellenőrzése 

16. Antidopping igazolások ellenőrzése 
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DELEGÁCIÓVEZETŐ FELADATAI 

 

Indulás előtt: 

1. Magyar zászló, himnusz USB-n átvétele 

2. nehézelem lapok és zenék USB-n átvétele 

 

Induláskor: 

1. Válogatott melegítő ellenőrzése 

2. Egyéb szükséges okmányok és eszközök meglétének ellenőrzése 

 

Helyszínen: 

1. Kapcsolattartás (kizárólagos) a versenyszervezőkkel 

2. Információk továbbítása a versenyzők felé 

3. Versenyzők érdekeinek képviselete, kéréseik továbbítása a szervezők felé 

4. A csapat összefogása, egybentartása 

5. Szabályok betartatása (pl. nemzeti melegítő viselése, belépések jogosultságának ellenőrzése 

pl. melegítő vagy pontváró helyszínre) 

6. Regisztráció 

7. Orientáció (információk összegyűjtése) 

8. A delegáció szállásának intézése, útlevelek, befizetés (számla), elhelyezés, szobaszámok, stb. 

9. Magyar zászló, himnusz leadása 

10. Dokumentációs lapok ellenőrzése a bírókkal, nehézelem lapok kikérése selejtezők után 

11. Közös bevonuló koreográfia levezénylése 

12. Színpadpróba levezénylése 

13. Esetleges hivatalos sportdiplomáciai megbízások teljesítése 

14. Delegációs megbeszélések, értékelések szervezése (Edzők, versenyzők, bírók között) 

15. Fotók és videók készítése, összegyűjtése a MALESZ online felületeire, archívumába, azok 

eljuttatása a felületek kezelőinek 

16. Eredményekről helyszíni tájékoztatás a MALESZ felé 
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Távozáskor: 

1. Magyar zászló, himnusz visszavétele 

2. Versenyzenék visszavétele 

3. Delegációs dokumentumok átvétele (hivatalos eredménylista, stb.) 

4. Köszönetnyilvánítás a szervezőknek 

5. Delegáció kikísérése a repülőtérre / biztonságos kijutásuk biztosítása 

 

Visszaérkezéskor: 

1. A MALESZ tulajdonát képező tárgyak, átvett dokumentumok átadása 

2. Beszámoló készítése a versenyről 

3. Média felé eredmények előkészítése 

 

Kiegészítés: 

A nemzetközi versenyekről a helyszínen csak a delegációvezető adhat tudósítást a médiáknak. 

Akadályoztatása esetén a delegációvezető bízhat meg a kint lévő edzők közül egy személyt, aki 

tájékoztatást adhat. 

A delegációvezető minden eredményről a verseny napján, írásban, lehetőség szerint fényképekkel 

ellátva (pl. eredményhirdetés) köteles tájékoztatni a szövetség média felelősét, aki azt lehetőség szerint 

a közösségi médiában, fotóval megosztja. A végeredményeket a delegációvezető a versenyt követően 

összefoglalva leadja a szövetség média felelőse felé, aki ezt közzéteszi a szövetség hivatalos fórumain. 

A szövetség média felelőse: Simkó Georgina (email: malesz.hasa@gmail.com). Ő továbbítja minden 

távirati irodának és médiának a kapott tudósítást. 
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DELEGÁCIÓS VISELKEDÉSI KÓDEX 

 

A delegáció (továbbiakban: magyar csapat) képviseli a hazai szövetséget valamint Magyarországot a 

nemzetközi versenyek alkalmával. A magyar csapatot minden esetben a delegációvezető vezeti, 

feladatait fentebb már részleteztük. A magyar csapat tagjai minden esetben kötelesek a 

delegációvezető által hozott döntések teljes körű betartására Ez alól kivétel nincs. A magyar csapat 

köteles minden esetben sportszerű magatartást tanúsítani képviselve az olimpizmis szellemét. 

"Ígérjük, hogy a szabályokat tiszteletbe tartva és betartva, a fair play, az elfogadás és az egyenlőség 

szellemében veszünk részt az olimpiai játékokon. Szolidárisak vagyunk egymással, és a doppingolás, a 

csalás és a diszkrimináció bármilyen formája nélkül kötelezzük el magunkat a sport mellett. Tesszük ezt 

a csapataink megbecsülésére, az olimpizmus alapelveinek tiszteletben tartásával és azért, hogy a 

világot jobbá tegyük a sport által." – Idézet az olimpiai eskü szövegéből 

 

A Szabályzatot a hatálybalépést követően az MALESZ hatáskörébe tartozó sportversenyek esetén kell 

alkalmazni. Jelen delegációs szabályzatot minden delegációs tag elfogadja, a delegáció vezető a 

feladatait elfogadja. 

 

Budapest, 2022. július 01.  

 


