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OC-EB 2023 

HOGYAN KVALIFIKÁLJUNK?1 

KVALIFIKÁCIÓ & REGISZTRÁCIÓ 

Kvalifikációs időszak: 2022. május 1. – 2023. április 30. 

Az EB szabályrendszere: 3 karszalag + 1 próba a függesztett akadályokon + 
büntetőkör. A részleteket a Versenyszabályzat tartalmazza.  

RÖVID & STANDARD TÁV 

A Rövid és a Standard távú versenyek a következő divíziókra vannak osztva: Elit / 
Age Group - Korosztályos / Para / Open - Nyílt.  

ELIT 

Kvalifikáció szükséges. Kategóriák: Férfi / Nő 

AGE GROUP - KOROSZTÁLYOS 

Kvalifikáció szükséges. A korosztályos kategóriák:  

RÖVID TÁV STANDARD TÁV 

KOR (Férfi / Nő) KOR (Férfi / Nő) 

12-13 év - 

14-15 év - 

16-17 év 15-16-17 év 

18-19 év 18-19 év 

20-24 év 20-24 év 

25-29 év 25-29 év 

30-34 év 30-34 év 

35-39 év 35-39 év 

40-44 év 40-44 év 

45-49 év 45-49 év 

50-54 év 50-54 év 

55-59 év 55-59 év 

60+ év - 5 éves korosztályos 
kategóriákba osztva a legidősebb 

versenyző életkoráig 

60+ év - 5 éves korosztályos 
kategóriákba osztva a legidősebb 

versenyző életkoráig 

Para - Férfi / Nő (minden korosztály és 
kategória) 

Para - Férfi / Nő (minden korosztály és 
kategória) 

 
1 A Rendező ország és az EOSF fenntartja a jogot arra, hogy szükség esetén módosítsa ezt a dokumentumot. 
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Általános szabály: Felhívjuk a figyelmet, hogy a versenyző korcsoport kategóriáját 
a verseny évének utolsó napján, tehát 2023 DECEMBER 31-én betöltött életkora 
határozza meg.  

Minimum korhatár: Kivétel a fenti általános szabály alól: 

● Minimum életkor a Standard távhoz: 15 év a verseny napján  
● Minimum életkor a Rövid távhoz: 12 év a verseny napján 

A legidősebb és a legfiatalabb vesenyző különdíjban részesül! 

A versenyzők automatikusan bekerülnek abba a korosztályba, amelybe 2023. 

december 31-én tartoznak, még akkor is, ha az nem azonos azzal a korcsoporttal, 

amelyben kvalifikálták magukat. 

OPEN - NYÍLT 

A Nyílt futamra nincs kvalifikációs kriérium. Az Open kategória minimum korhatára 
megegyezik az Age Group - korosztályos kategória alsó korhatárával, a rövid és a 
standard távon, külön-külön (azaz 12 év a rövid és 15 év a standard távnál). 

100 MÉTERES VERSENYSZÁM 

Kvalifikáció szükséges. 

● Minimum életkor a 100 méteres versenyszámhoz: 15 év a verseny napján 

A 100 méteres versenyszámban nincs különbség Elit és Age Group – Korosztályos 
versenyző között, és minden versenyző indul a bajnoki címért. A 100 méteres 
versenyszám abszolút rangsor alapján kerül megrendezésre. A legjobb 16 versenyző 
közé-jutás érdekében az időeredmény számít (minden versenyzőnek 2 próbálkozása 
van). A legjobb 16 versenyző közvetlen kieséses rendszerben versenyez egymással 
(2 versenyző / futam, 1. számú versenyző 16. számú versenyzővel, 2. számú 
versenyző 15. számú versenyzővel, stb.). A dobogóra a legjobb 3 férfi és 3 nő áll fel 
abszolút kategóriában. 

Külön díjazásra kerülnek a legjobb junior versenyzők (akik 2023. december 31-én 
maximum 19 évesek) és a legjobb master versenyzők (akik 2023. december 31-én 
miniimum 40 évesek). A junior és master kategóriában – az időeredmények alapján - 
a legjobb 4 versenyző közvetlen kieséses rendszerben versenyez egymással (2 
versenyző / futam, 1. számú versenyző 4. számú versenyzővel, 2. számú versenyző 
3. számú versenyzővel) . A legjobb 3 férfi és 3 nő áll fel a dobogóra junior és master 
kategóriában. 

A 100 méteres pályán maximum 400 szabad hely áll rendelkezésre (400 versenyző 
regisztrálhat – minden versenyzőnek 2 próbálkozása van). Minden ország 12 
versenyzőt (6 férfi és 6 nő, beleérve a juniorokat és masterseket is) nevezhet (a 
nemzeti szövetségekhez eljuttatott kódok felhasználásával). Egy ország nemzeti 
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szövetsége szükség esetén saját belátása szerint módosíthatja a férfi / női versenyzők 
arányát. Az EOSF-el történő egyeztetés alapján az adott ország által nem használt 
szabad helyeket más országok versenyzői is feltölthetik. Ha egy országnak marad 
kihasználatlan helye, ezt a következő e-mailcímen kell, hogy jelezze legkésőbb 2023. 
március 31. napjáig: info@ocreuropeanchampionships.org 

Ha a 400 helyből az országok versenyzőinek regisztrációja után marad még feltöltetlen 
hely, az EOSF-fel történt egyeztetés alapján azok feltölthetőek. Az országok kérhetik 
a megmaradt helyeket a következő emailcímen jelezve legkésőbb 2023. március 31. 
napjáig: info@ocreuropeanchampionships.org 

A magyar szervező legkésőbb 2023. április 30-ig publikálja, hogy a körülmények és a 
rendelkezésre álló időkeret figyelembevételével tud-e az OCR 100 kipróbálására 
lehetőséget biztosítani az OCREC-en jelen lévő egyéb sportolók számára, vagy sem. 

CSAPATVERSENY 

Kvalifikáció szükséges. 

● Minimum életkor a csapatversenyhez: 15 év a verseny napján 

Kettő féle csapatverseny kerül megrendezésre:  

Nemzeti Csapatverseny – Minden nemzeti szövetség kategóriánként egy csapatot 
jelölhet meg az ország képviseletében. Ez azt jelenti, hogy egy ország összesen 3 
nemzeti csapatot állíthat fel: 1 Női csapat, 1 Férfi csapat, 1 Vegyes csapat. A nemzeti 
csapatversenyen nemzeti mezben kell résztvenni. 

A Nemzeti Csapatversenyre csak ELIT kvalifikációval rendelkező versenyzők 
nevezhetnek (megjegyzés: A nemzeti csapat tagjává váláshoz ELITE-ben szerezett 
kvalifikáció szükséges. A versenyző azonban egyénileg ELITE vagy Age Group – 
Korcsoportos kategóriában is versenyezhet a rövid vagy standard távon az OCR-EB-
n). 

Kompetitív Csapatverseny – Bármely kvalifikált (Age Group - Korosztályos vagy Elit 
kategóriában kvalifikált) versenyző alkothat csapatot. 

A csapatverseny váltóverseny. A csapatverseny 4 x 3 km-es körből áll, az 1-2-3. 
köröket az 1-2-3. számú versenyzők teljesítik külön-külön, míg a 4. kört mindhárom 
versenyző együtt teljesíti. 

Háromféle csapat alakítható: 

● Női csapat – 3 nő 
● Férfi csapat – 3 férfi 
● Vegyes csapat - 1 férfi és 2 nő VAGY 2 férfi és 1 nő 

 

mailto:info@ocreuropeanchampionships.org
mailto:info@ocreuropeanchampionships.org
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A Nemzeti Csapatverseny a Kompetitív Csapatversenytől eltérő futamokban indul. 
Először a Nemzeti Csapatverseny (női, férfi és vegyes) futamai indulnak, majd a 
Kompetitív Csapatverseny (női, férfi és vegyes) futamai következnek. 
 
A Kompetitív Csapatverseny esetén a versenyzők teljesen szabadon dönthetik el, 
hogyan állítanak össze Női / Férfi / Vegyes csapatot (például hogy Elit vagy Age Group 
versenyzők vesznek részt a csapatban, vagy azonos vagy különböző országból 
vannak, stb.)  
 
A Nemzeti Csapatversenyen és a Kompetitív Csapatversenyen két különböző 
eredményhirdetés lesz. 
 
Csapatverseny Open kategóriában nem kerül megrendezésre.  

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A regisztráció nem tehető át másik versenyre és a regisztrációs díj vissza nem 

téríthető. A regisztráció egy másik versenyzőre átírható a korábban regisztrált 

versenyző kategóriáján belül (Elit regisztráció Elitre, Age Group regisztráció Age 

Group-ra, Open regisztráció Open-re) 2023.április 30-ig, ezt követően átírásra nincs 

mód. Helyszíni átírásra sincs mód. Az átírásnak a regisztrációs felületen 

meghatározott díja van. . Az átírást csak a már regisztrált versenyzők kezdményezheti. 

Helyszínen csak és kizárólag regisztrált csapatok csapattagjai kerülhetnek cserére, 

alapos indok esetén. A cseresportolónak ugyanazoknak a feltételeknek kell 

megfelelnie, mint a korábban regisztrált versenyzőnek (pl. ha kvalifikáció szükséges, 

akkor csak kvalifikációval rendelkező versenyző lehet a nevezést átvevő versenyző 

is!) 

A versenyzéshez a versenyzőknek érvényes regisztrációval kell rendelkezniük. Ennek 

megsértése esetén a versenyző köteles a regisztráció árát megtéríteni, valamint 

köteles 1.000 EUR összegű büntetést fizetni, továbbá szükség esetén bírósági eljárás 

is kezdeményezhető vele szemben. 

Az Elit kvalifikációval rendelkező versenyzők választhatnak, hogy az OCR-EB-n Elit 

vagy Age Group - Korcsoportos kategóriában versenyeznek. Az Age Group - 

Korcsoportos kvalifikációval rendelkező versenyzők azonban csak Age Group - 

Korcsoportos kategóriában indulhatnak. 

A nemváltott férfiak nem indulhatnak a női kategóriában. 

Minden sportolónak (Elit / Age Group  - korosztályos / Open - nyílt) be kell mutatnia 

egy orvosi igazolást (angol nyelvű dokumentum-minta innen tölthető le: 

https://ocreuropeanchampionships.org/medical-certificate/), amely megerősíti, hogy 

alkalmas a versenysportban való részvételre. A versenynapra érvényes igazolásnak 
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az előző 12 hónapban kell kiadásra kerülnie. A hivatásos sportolók bizonyítványukat a 

hivatalos sportovosuktól szerezhetik be. A nem hivatásos sportolók bármelyik 

sportorvostól megkérhetik az igazolást. 

Ha valaki Elit vagy Age – Group Korcsoportos kategóriába indít regisztrációt, de a 

regisztráció során kvalifikációját nem tudja igazolni (pl. nem szerepel a nemzeti 

szövetsége által kiállított listán), akkor nevezése automatikusan átkerül az Open - nyílt 

kategóriába. 

KVALIFIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK 

2023. január 1-től az Országos Irányító Testületek / Nemzeti Szövetségek teljes 

szabadságot kapnak abban, hogy miként kvalifikálják a sportolókat az Elit és Age 

Group - Korcsoportos kategóriában vagy a 100 méteres versenyszámban, a 

következők szerint: 

● A szövetségek szabadon dönthetnek arról, hogy hány versenyző kvalifikál egy 

versenyen. A kvalifikációs kritériumok alapulhatnak az 50%-os szabályon, vagy 

egy bizonyos időlimit alatt teljesített futamon, vagy az összes vagy bizonyos 

számú karszalaggal végzett helyezésen, stb. (Az 50%-os szabály azt jelenti, 

hogy egy korcsoportban vagy egy egy adott eseményen egy kategóriában 

szereplő versenyzők közül maximum az indulók 50%-a  kvalifikálhatja magát az 

OCR-EB-re (pl. ha egy korcsoportban csak 10 versenyző indul, akkor csak a 

legjobb 5 versenyző kvalifikál). A számítás alapja a versenyen / korcsoportban 

induló résztvevők száma és nem a versenyt / futamot befejező versenyzők 

száma. Páratlan szám esetén a versenyzők javára kerekítünk.) 

● A 2022-ben megrendezett OCR EB-ről is kvalifikálhatnak versenyzők, ha a 

nemzeti szövetség a 2022-es OCR EB-t kvalifikációs versenynek jelöli ki a 

versenyzői számára. (A 2022-es OCR-EB eredményei a 3 km-es távon: 

https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20221742, 2022-es OCR-EB eredményei a 

15 km-es távon: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20222154). A 

versenyzőket fel kell venni az NF listájára, amelyen az adott ország kvalifikált 

sportolói felsorolásra kerülnek. 

● A nemzeti szövetségek szabadon dönthetnek arról, hogy további sportolók 

kvalifikálhatnak-e a nemzeti bajnokságból, vagy más módon választják ki őket 

(pl. kiválasztási bizottság által: aki dönthet a kvalifikált személyek listájáról). 

● Továbbá, a szövetségek versenyzőknek kvalifikációs indulási jogosultságot 

(“wildcard”) is biztosíthatnak.  

https://www.icron.it/newgo/?fbclid=IwAR0pPY8E7mh_8ufu3KD2yGJ_qI7CpVlj44qxjOfTTbrUhUCh6xT3-PxieHI#/classifica/20221742
https://www.icron.it/newgo/?fbclid=IwAR1GKN5MbFPslNpnSQotpRJvPCFwrP2jkg62dQJ1omC6gNliitrCMeP2Gbk#/classifica/20222154
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● A 100 méteres versenyen a kvalifikációt szintén az ország nemzeti szövetsége 

dönti el, a szövetség saját belátása szerint dönthet a kvalifikációs szabályokról: 

egy sportoló kvalifikálhat-e rövid vagy standard versenyről vagy 100 méteres 

versenyről, amennyiben ez utóbbi az adott országban megszervezésre kerül, 

vagy “roll-down” (“kieséses”) rendszert alkalmaznak-e úgy, hogy a szabad 

helyeket az országon belül a következő szabad sportolóknak osztják ki. 

● Ha versenyeket vagy bajnokságokat használ a szövetség kvalifikációra, erősen 

bátorítunk minden szövetséget, hogy kényszerítse ki a nemzetközi szabályok 

alkalmazását, mivel ez előnyös azoknak a sportolóknak, akik ugyanazzal a 

szabályozással szembesülnek majd az adott versenyen, mint az OCR-EB-n. A 

nemzetközi szabályok a következők: 3 karszalag + 1 próba felfüggesztett 

(OCR) akadályokon + büntetőkör. 

● Minden nemzeti szövetség a versenyengedéllyel rendelkező saját 

sportolóinak kvalifikációját hagyja jóvá. Csak a nemzeti szövetség 

versenyengedélyével rendelkező sportolók kvalifikálhatnak! A szövetségek  

szabadon dönthetnek arról, hogy engedélyezik-e külföldi sportolók 

kvalifikációját az országukban vagy sem (példák a lehetőségekre: 1. Az “A” 

ország állampolgárságú és ott élő sportolói csak az “A” országban 

kvalifikálhatják magukat, 2. “A” országban állampolgársággal rendelkező, de 

külföldön élő sportolók részére megengedhető, hogy külföldön kvalifikálják 

magukat (a 2 szövetségnek erről eseti alapon kell megállapodnia), 3. Külföldi 

sportolók csak akkor kvalifikálhatják magukat “A” országban, ha olyan 

országban élnek, ahol nincs szövetség, stb.) . Minden nemzeti szövetség 

köteles nyilvánosan megosztani a kvalifikációs versenyeit és a kvalifikációs 

kritériumait, beleértve a külföldi sportolók kvalifikációjával kapcsolatos 

döntéseit is, a honlapján vagy más médiaplatformon. Az OCR-EB weboldala 

csak az egyes országok oldalaira fog hivatkozni. A kvalifikációs versenyek 

listája a félreértések elkerülése érdekében eltávolításra kerül az OCR-EB 

weboldaláról. (Példa a kvalifikációs versenyek és a kvalifikációs kritériumok 

felsorolására: ukosf.org/ocr-european-championship/). 

● Minden szövetség köteles megjeleníteni a weboldalán vagy más 

médiaplatformon a helyben kvalifikált sportolók aktuális listáját. A listát a 

sportolók tudják használni kvalifikációjuk ellenőrzésére és az OCR-EB-re való 

regisztrációra. Az OCR-EB személyzete csak a hivatalos listákat ellenőrzi, és 

nem ellenőrzi a versenyző által a kvalifikáció igazolásaként benyújtott 

versenyrangsorokat. (Példa a kvalifikált sportolók felsorolásához: 

https://gare.federazioneitalianaocr.it/qualificazioni_ocrec/ vagy 

http://ocrsport.hu/2023_eb_kvalifikalt_versenyzok/). 

PARA 

http://ukosf.org/ocr-european-championship/
http://ukosf.org/ocr-european-championship/
http://ukosf.org/ocr-european-championship/
https://gare.federazioneitalianaocr.it/qualificazioni_ocrec/
http://ocrsport.hu/2023_eb_kvalifikalt_versenyzok/
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A szövetségek saját belátásuk szerint döntenek a parasportolókról: létrehoznak-e 
kvalifikációt vagy meghívási rendszert az OCR-EB-re. 

A díjazás egy egységes, összevont para kategóriában kerül kiosztásra függetlenül az 
adott para-sportoló para-kategóriájától az alábbiak szerint:  

• Rövid táv para férfi / nő – 1-3. helyezett 

• Standard táv para férfi / nő – 1-3. helyezett 

A para-sportolók a normál rövid és standard távokon indulnak, változtatás nélküli 
pályán, külön futamban. A rövid és a standard távokon a para-sportolók a normál 
karszalagszámhoz képest plusz 2 karszalagot kapnak, azaz a para-sportolókra 
irányadó szabályrendszer: 5 karszalag + 1 próba a függesztett akadályokon + 
büntetőkör. 

A para-sportolónak az irányadó nemzetközi szabályozás szerint kell igazolnia para-
sportolói mivoltát (hivatalosan megállapított para-versenyzőnek kell lennie), és 
regisztrációnál be kell csatolnia a rá irányadó para orvosi igazolást.  

A para versenyzőkre vonatkozó szabályok a para bizottság által jóváhagyásra 
kerültek. 

KAPCSOLAT 

Ha bármilyen kérdése / észrevétele van az OCR-EB 2023 kvalifikációs feltételeivel 
kapcsolatban, az EOSF irányelveinek értelmében kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot: 

• Nemzeti irányító testületek, szövetségek – amennyiben a versenyző országának van 

olyan nemzeti irányító testülete / szövetsége, amely tagja az EOSF-nek. 

• Közvetlenül az EOSF-el a következő emailcímen:info@ocreuropeanchampionships.org 

Az EOSF-hez tartozó nemzeti irányító testületekkel / szövetségekkel rendelkező 
országok: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, 
Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Grúzia, 
Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Málta, 
Moldova, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország, Ukrajna. 

 

mailto:info@ocreuropeanchampionships.
mailto:info@ocreuropeanchampionships.org

