
KVALIFIKÁCIÓS REND 2023. 

 

A mindenkori POSA nemzetközi versenyekről az adott verseny workplan-je meghatározó a kvalifikált versenyzők 
számának és összetételének tekintetében, de általános szabályként: 

 

Rules and Regulations 2023. alapján általános nemzetközi kvalifikációs szabály: 

- POSA VB-ről POSA EB-re kategóriánként az első 3 helyen végzett versenyző kvalifikál 
- POSA VB-ről CSIT Világjátékokra kategóriánként az első 10 helyen végzett versenyző kvalifikál 
- POSA VB-ről POSA VB-re kategóriánként az 1. versenyző kvalifikál 
- POSA EB-ről POSA VB-re kategóriánként az 1. versenyző kvalifikál 

MALESZ Magyar Bajnokságról POSA nemzetközi versenyekre kvalifikáció 2023. 

- POSA Pole and Aerial Sport EB 2023-ra MALESZ Rúd és Levegősport Magyar Bajnokság 2022. (vagy EB workplan 
függvényében MALESZ döntés alapján 2023.) eredményei kvalifikálnak 

- POSA Pole and Aerial Sport VB 2023-ra MALESZ Rúd és Levegősport Magyar Bajnokság 2023. eredményei 
kvalifikálnak 

- POSA Pole and Aerial Art VB 2023-ra MALESZ Pole and Aerial Art Magyar Bajnokság 2023. eredményei 
kvalifikálnak 

- CSIT Világjátékokra a kategóriaváltó versenyzők helyettesítése a MALESZ Rúd és Levegősport Magyar 
Bajnokság 2023. eredményei alapján történik 

 

Kategóriaváltásra vonatkozó kvalifikációs szabályok 2023-ban: 
(2022-ről 2023-ra vonatkozóan már érvényes) 

Amatőr – competitive / elite divízió 

- azok a versenyzők, akik nemzetközi versenyen amatőr divízióban 1-3. helyen végeztek minimum 105 pontot 
elérve, a következő évtől nem indulhatnak amatőr divízióban 

- azok a versenyzők, akik már indultak competitive / elite divízióban, csak akkor nevezhetnek ismét amatőr 
divízióba, ha arra vonatkozóan indokolt kérést nyújtanak be a MALESZ felé, aki azt elfogadja és minimum 1 
évig nem indulnak POSA/MALESZ versenyen 

- előző évről kvalifikált versenyzők divízióváltás esetén elveszítik az automatikus kvalifikációt, helyébe a 
kvalifikáló verseny következő (nem divízióváltó) helyezettje lép 

- Magyar Bajnokságon amatőr divízióban 1. helyezést és minimum 105 pontot elér versenyző következő évben 
köteles competitive divízióban indulni minden POSA/MALESZ versenyen 

Korcsoport váltás 

- a korcsoportváltó versenyzők is kötelesek divíziót váltani, amennyiben fenti szabályok alá tartoznak 
- előző évről kvalifikált versenyzők korcsoport váltás esetén elveszítik az automatikus kvalifikációt, helyébe a 

kvalifikáló verseny következő (nem korcsoport váltó) helyezettje lép 

CSIT Világjátékok kivételek 

- korcsoport váltás esetén nem a kvalifikáló verseny (POSA Sport VB) következő helyezettje lép a helyébe, 
hanem a korcsoport váltó versenyző nemzetének hazai Szövetsége által kijelölt versenyző 

- amatőr versenyzők akkor is amatőr kategóriában indulnak, ha egyébként POSA versenyen már csak 
competitive-ben indulhatnának 


