
Magyar Levegősportok Szövetsége 
Vadonatúj sportszövetség - feltörekvő, látványos sportágak 

Sportszövetségünk 2016-ban szerveződött, hivatalosan 2018 óta működünk. 
Célunk az, hogy szakágaink elismert sportággá váljanak mind 
országunkban, mind Európa és világviszonylatban. 

Szövetségünk 30 tagegyesülettel és tőbb,mint 400 versenyzővel rendelkezik. 
Sportolóink és versenyzőink bázisa évről évre növekszik. Egyre többen 
kíváncsiak látványos előadásainkra és versenygyakorlatainkra.  
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A Rúd, Karika és Silk szakágaink edzésein és 
versenyein jellemzően a közép vagy közép-felső 
gazdasági státuszú, jövőcentrikus, 16-50 éves, aktív 
korásztály, főleg fővárosi vagy megyeszéhelyen élő 
lakos vesz részt versenyzőként és nézőként 
egyaránt.  

Szövetségünk évente egy alkalommal Magyar 
Bajnokságot rendez, mely egyben kvalifikációs 
verseny is a nemzetközi POSA világbajnokságra. 

Keressük azt a céget, aki egy feltörekvő sportszövetség és látványos sportág mellé szeretne állni, 
mint hivatalos, arany fokozatú szponzor. Ezzel növelné ismertségét, hozzájárulna a saját pozitív 
közösségi megítéléséhez és egyben részese lenne sikertörténetünknek. 

Lehetőség nyílik az éves hivatalos magyar bajnokságunk támogatására vagy akár egy kiemelt 
versenyző szponzorációjára is. Szövetségünk nyitott személyreszabott együttműködésre egyaránt. 

“Egy hatalmas és diadalmas erőfeszítés csúcsán, miközben az erek 
vadul lüktetnek koponyádban, hirtelen minden elcsendesedik 

benned. Minden világosabbnak, tisztábbnak tűnik számodra. Olyan, 
mintha egy hatalmas erejű fénynyaláb járná át a testedet. E percben 

meggyőződéssel hiszed, hogy végtelen erők birtokában vagy. Ha 
akarsz, akár repülni is tudsz. Nincs nagyszerűbb az életben, mint 

ez a fehéren izzó pillanat; és hajlandó vagy újból akár évekig is 
dolgozni, hogy ismét megízleld.” 

Jurij Vlaszov 
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