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Kvalifikációs versenyek Magyarországon 2023-ban és azok 

kvalifikációs kritériumai 

Versenyengedély (OCR-kártya) 

2023. OCR-Európabajnokság 

Kvalifikációs időszak vége: 2023. április 30. 

 

Általános kvalifikációs és versenyengedélyre vonatkozó szabályok 

Magyar állampolgárságú, magyar lakcímmel rendelkező versenyzők 2023. január 1. napjától 

kezdődően csak és kizárólag Magyarország területén megrendezett kvalifikációs versennyel 

kvalifikálhatnak az OCR EB-re. (Amennyiben kölcsönösségi alapon más nemzeti szövetséggel 

megállapodás születne egymás versenyeinek elismeréséről, azt a Szövetség a versenyzők részére 

időben elérhetővé teszi. Ellenkező információig az alaptétel irányadó).  

Azon magyar állampolgárságú, igazolt külföldi lakcímmel rendelkező versenyzők, akik 2023. január 

1. napját követően lakhelyük szerinti országban szeretnének kvalifikálni az OCR EB-re, fel kell, hogy 

keressék vagy a magyar, vagy pedig az országuk lakóhelye szerinti nemzeti szövetséget – a két 

szövetség eseti megállapodása szükséges a kvalifikáció igazolásához, elfogadásához. Az érintett 

versenyzők kérjük, hogy Magyarországon a következő emailcímre írjanak: versenyzoi@ocrsport.hu. 

Olyan külföldi versenyzők akik olyan országban élnek, ahol nincs nemzeti szövetség, kvalifikálhatnak 

magyar versenyeken. A magyar versenyen történő kvalifikációt ez esetben az Európai Szövetség elé 

kell terjeszteni: info@ocreuropeanchampionships.org. 

Olyan külföldi versenyzők akik olyan országban élnek, ahol van nemzeti szövetség, csak akkor 

kvalifikálhatnak magyar versenyen, AMENNYIBEN a saját nemzeti szövetségük elfogadja az ő 

magyarországi kvalifikációjukat – a két szövetség megállapodása szükséges a kvalifikáció igazolásához, 

elfogadásához.  Az érintett versenyzők kérjük, hogy Magyarországon a következő emailcímre írjanak: 

versenyzoi@ocrsport.hu. 

Jelenleg az alábbi országokban találhatóak nemzeti szövetségek az Európai Szövetség nyilvántartása 

szerint: 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. 

Összegezve, külföldi versenyeket magyar állampolgársággal rendelkező és magyar lakcímmel 

rendelkező sportolók kvalifikációs versenyének elfogadni 2023. január 1. napjától nem tudunk! 

Amennyiben ez alól az adott nemzeti szövetségek megállapodásai alapján eltérés lenne, arról a 

magyar sportolókat a szövetség honlapján közzétett információkkal időben értesíteni fogjuk és 

közzétesszük az elfogadott versenyek listáját! 

mailto:info@ocreuropeanchampionships.
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Az Európai OCR Szövetség iránymutatása értelmében minden európai nemzeti szövetség csak 

versenyengedéllyel (OCR-kártyával) rendelkező sportolók kvalifikációját hagyhatja jóvá! Ennek 

értelmében az OCR EB-re magyar állampolgárságú és magyar lakcímmel rendelkező versenyzőként 

Elit vagy Age Group kategóriába regisztrálni érvényes kvalifikáció birtokában is csak akkor lehet, ha az 

adott sportoló az alábbiak szerint a 2023-as évre vonatkozóan rendelkezik OCR-kártyával! 

Amelyik versenyző nem rendelkezik 2023-ra érvényes – az alábbiak szerint meghatározott – OCR 

kártyával, őt a regisztráció ellenőrzésekor az EB regisztrációs csapat kénytelen OPEN kategóriába 

áthelyezni (a kvalifikáció ellenére is!) Mivel az EB indulás joga csak egyesületi tagoknak és OCR 

kártyásoknak adott, kérjük, hogy OCR-kártyával nem rendelkező versenyzők - azaz a tagsággal nem 

rendelkező versenyzők (a fenti nem kívánatos eset elkerülése érdekében) a 2023-tól irányadó európai 

szabályozással összhangban – váltsák ki az OCR-kártyát (versenyengedélyt)! 

A lehetőségek:  

OCR-kártya:  
 
A 2022-es évben is OCR-kártyával rendelkező, vagy bármely korábbi évben (2019-ben, 2020-ban vagy 
2021-ben) már OCR-kártyával rendelkező sportoló részére adható ki. Egyesületi tagsághoz kötött. 
Kártyaigénylés határideje: 2023. január 31. a korábbi versenyzőknek és meglévő egyesületi tagoknak, 
az új egyesületi tagoknak az újonnan szerzett kvalifikációval párhuzamosan.  
 
Az OCR-kártya éves díja: 5.000,-Ft. Az OCR-kártya díja 2023-ban országos bajnoki futam nevezési díját 
nem tartalmazza.  
 
Mind a külföldi, mind pedig OCR-kártya nélkül kvalifikált magyar versenyzőnek lehetősége, hogy 

becsatlakozzon egy magyar szövetségi egyesülethez és elfogadja az egyesület alapszabályát, és részt 

vegyen a bajnoki futamban lévő versenyeken. Külföldi becsatlakozó versenyző magyar bajnok nem 

lehet. 

Ideiglenes OCR-kártya új belépők részére:   
 
A magyar szövetség az OCR EB időtartamára, 2023. június 8-11. napjára ideiglenes OCR-kártyát bocsát 

ki az alábbi versenyzők részére. Az ideiglenes OCR-kártya díja: 8.000,-Ft.  

Kik jogosultak rá?  

- OCR-kártya nélkül kvalifikált olyan magyar versenyzők kaphatnak ideiglenes versenyendedélyt 

a szövetségtől az EB idejére, akik még soha nem rendelkeztek a Szövetség által kiadott OCR 

kártyával, sem 2022-ben, sem 2021-ben, sem 2020-ban, sem pedig 2019-ben, azaz teljesen új 

belépők a rendszerbe.  

 

- Szövetséggel nem rendelkező külföldi versenyzők (pl. szlovák versenyzők) kaphatnak 

ideiglenes versenyengedélyt a szövetségtől, nem szükséges magyar egyesületbe 

becsatlakozniuk, viszont magyar kvalifikációval kell rendelkezniük.  

Az EB indulás további feltétele a verseny napján érvényes orvosi igazolás, valamint a kitöltött és aláírt 

felelősségi nyilatkozat regisztrációkor történő becsatolása. 
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Kvalifikációs versenyek és kvalifikációs szabályok 

2023. január 21. Spartan Sprint Nagymaros  

Kvalifikációs kritérium: Kvalifikál Elitben az első 10 ember, illetve Age Group-onként az első 10 ember 

- azzal, hogy maximum az adott verseny korosztályában induló versenyzők 50%-a jogosult 

kvalifikációra! Páratlan versenyzői szám esetén a versenyzők javára döntenek (azaz, 7 induló esetén 4 

kvalifikál, 11 induló esetén 6.) Roll-up, azaz kieséses rendszer nincs. Azaz, amiatt, mert esetleg a 

kategóriában egy adott versenyző előtt végzett másik versenyző kiesik (azaz, az EB-n nem indul), még 

nem jogosítja fel az egyébként eredetileg nem kvalifikált versenyzőt az indulásra (nem léphet be 

helyette). Elit kvalifikációval rendelkező versenyző az OCR EB-n Elit és AG kategóriába is nevezhet, AG-

ben kvalifikált versenyző csak AG kategóriába nevezhet.   

2023. április 1-2. Spartan Sprint, Super, Beast Salgótarján 

Kvalifikációs kritérium: Kvalifikál Elitben az első 10 ember, illetve Age Group-onként az első 10 ember 

- azzal, hogy maximum az adott verseny korosztályában induló versenyzők 50%-a jogosult 

kvalifikációra! Páratlan versenyzői szám esetén a versenyzők javára döntenek (azaz, 7 induló esetén 4 

kvalifikál, 11 induló esetén 6.) Roll-up, azaz kieséses rendszer nincs. Azaz, amiatt, mert esetleg a 

kategóriában egy adott versenyző előtt végzett másik versenyző kiesik (azaz, az EB-n nem indul), még 

nem jogosítja fel az egyébként eredetileg nem kvalifikált versenyzőt az indulásra (nem léphet be 

helyette). Elit kvalifikációval rendelkező versenyző az OCR EB-n Elit és AG kategóriába is nevezhet, AG-

ben kvalifikált versenyző csak AG kategóriába nevezhet.   

2023. április 22. VulcanRun Celldömölk - 7 km OB, 3 km Kupafutam 

Kvalifikációs kritérium: Kvalifikál az OB és a Kupafutamon Elitben és Age Groupban minden olyan 

versenyző, aki a versenyszervező által megadott és a Szövetség szakmai bizottsága által jóváhagyott 

szintidőn belül teljesíti valamelyik távot, legalább 1 db megmaradt karszalaggal, a nemzetközileg 

irányadó versenyszabályoknak megfelelően (3 karszalag, 1 próba, büntetőkör).  Elit kvalifikációval 

rendelkező versenyző az OCR EB-n Elit és AG kategóriába is nevezhet, AG-ben kvalifikált versenyző csak 

AG kategóriába nevezhet.   

2023. április 29-30. Running Warriors Budapest – OCR100 

A Running Warriors április 29-30-ra meghirdetett OCR100 versenye más időpontra kerül! Sajnos a 

május 1-i majális rendezési munkái miatt a helyszínt az eredetileg egyeztetett feltételek szerint nem 

tudják számunkra biztosítani! További egyeztetések folynak lehetséges helyszínekkel és 

időpontokkal, amint erről további információnk van, azonnal jelezzük felétek! Kérjük türelmeteket! 

Kvalifikációs kritérium: OCR100-ról az első abszolút 32 férfi/nő kvalifikál az OCR EB-re, aki a 

versenyszervező által megadott és a Szövetség szakmai bizottsága által jóváhagyott szintidőn belül 

teljesíti a versenyt. OCR100-ról kvalifikációt a rövid vagy hosszú távú futamra, vagy a kompetitív 

csapatversenyre lehet szerezni. Az OCR100 kvalifikáció olyan kategóriában érvényes, amilyen 

kategóriájú OCR-kártyája az adott versenyzőnek van (Elit vagy Age Group), azzal, hogy Elit 

kvalifikációval rendelkező versenyző az OCR EB-n Elit és AG kategóriába is nevezhet, AG-ben kvalifikált 

versenyző csak AG kategóriába nevezhet. 
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+ bonus = 2022-es OCR EB – Olaszország, Val di Fiemme 

Kvalifikációs kritérium: A Szövetség döntése értelmében a 2022-es OCR Európabajnokságot is elfogadja 

kvalifikációs versenynek, az azon résztvevő MAGYAR állampolgárságú sportolók tekintetében.  

Kvalifikálnak Elitben azon MAGYAR helyezettek, akik az Elit kategória első 20 helyén belül végeztek, 

valamint Age Group-ban azon MAGYAR állampolgárságú helyezettek, akik az Age Group kategória első 

20 helyén belül végeztek. Elit kvalifikációval rendelkező versenyző a 2023-as OCR EB-n Elit és AG 

kategóriába is nevezhet, AG-ben kvalifikált versenyző csak AG kategóriába nevezhet.   

A 2022-es OCR EB eredményei az alábbi linken megtalálhatóak:  

3 km: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20221742 

15 km: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20222154 

 

https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20221742
https://www.icron.it/newgo/?fbclid=IwAR1GKN5MbFPslNpnSQotpRJvPCFwrP2jkg62dQJ1omC6gNliitrCMeP2Gbk#/classifica/20222154

