
Előszó 

A válogatott futóruházata az összetartozást, a csapatszellemet szimbolizálja. Fontos, hogy átérezzük, hogy 
viselésekor a Válogatottat, és rajta keresztül Magyarországot képviseljük. Ennek megvan a maga helye és ideje, ám 
egy Országos bajnokság, egy kupaverseny, vagy egy hétköznapi edzés nem az. Ezeken az eseményeken a 
klubunkat, szűkebb közösségünket, adott esetben saját magunkat képviseljük, és futóruházatunkat is ennek 
megfelelően kell megválasztanunk. A klubszerelésnek is értéke van, hiszen klubjaink komoly munkát fektettek bele, 
és folyamatosan áldozatokat hoznak azért, hogy mi versenyezhessünk. Ezt tisztelni kell, és egy válogatott 
versenyzőnek élen kell járnia abban is, hogy az öltözékét a versenyalkalomhoz illően válassza meg! A válogatott 
színek képviseletének különleges alkalomnak kell lennie, jelen szabályozás célja az erre való figyelemfelhívás. 

A válogatott futóruházata 

A válogatott futóruházata sötét színű, magas szárú futó zokniból, valamint nemzeti színű alsó-, és felsőruházatból áll. 
A futóruházaton a megállapodásokban megszabott módon el kell helyezni a válogatott támogatóinak logóit. 

Válogatott futóruházatra jogosult, aki egy adott évben valamely Világverseny - Ifi EB, Junior VB, Főiskolás VB, felnőtt 
EB, felnőtt VB, vagy valamely Világkupa - utazó csapatába bekerül. A válogatott futóruházatát a versenyző 3 éves 
időtartamra kapja. Ezen időtartamon belül akkor sem jogosult a versenyző új garnitúrára, ha ismétlőlegesen bekerül 
valamely válogatott csapatba. 

A válogatott futóruházatát az alábbi esetekben lehet viselni: 

 A Világversenyeken: Ifi EB, Junior VB, Főiskolás VB, felnőtt EB, felnőtt VB, Világkupák 

 Egyéb olyan versenyen, melyen a válogatott csapatként vesz részt, és a versenyzők válogatottként vannak 
nevezve rá (példa lehet a Junior EK, Euromeeting, Spring Cup, Cseh OB, stb.) 

 Olyan váltó versenyeken, melyen a válogatott csapatként vesz részt, és a versenyzők válogatott váltókban 
indulnak 

A válogatott futóruházatát lehet továbbá viselni a válogatott azon edzésein/edzőtáboraiban, melyeken más 
nemzetekkel együtt, vagy külső szemlélők számára is láthatóan vesz részt a válogatott (például egy városi sprint 
edzés, reprezentatív megjelenések). 

A futóruházat cseréje 

Amennyiben a futóruházat valamely része (zokni, alsó, vagy felső) a fent felsorolt versenyek valamelyikén komoly 
mértékben megsérül, elszakad, lehetőség van ezen ruhadarab évi egyszeri, ingyenes pótlására a válogatott tartalék 
készletéből. Cserére csak valóban indokolt esetben, és a sérült ruhadarab leadása ellenében kerülhet sor. A csere 
igényét még a verseny helyszínén be kell jelenteni, a sérült ruhadarabot pedig a csapatvezetőnek le kell adni. A 
cserét követően a 3 éves időtartam újraindul a teljes szerelésre! 

Amennyiben a futóruházat válogatott edzés, vagy edzőtábor közben sérül, a ruhadarab pótlására a mindenkori 
önköltségi ár felének megtérítése ellenében van lehetőség. A sérült ruhadarabot ez esetben is helyben le kell adni, a 
3 éves időtartam a teljes szerelésre újraindul. 

Amennyiben a versenyző a futóruházatot a kijelölt versenyeken, és a válogatott közös edzésein kívül is használja, 
annak sérülése esetén cserére nincs lehetőség. Amennyiben világversenyen történő rajthoz álláshoz szükséges új 
futóruházat beszerzése, ezt a mindenkori önköltségi ár 150%-ának megtérítése ellenében lehet megtenni a válogatott 
tartalék készletéből. A sérült ruhadarabot ez esetben is le kell adni, a 3 éves időtartam újraindul. 

A 3 éves időtartamot csere nélkül átvészelő futóruházatot meg lehet tartani, a versenyző valamely Világverseny utazó 
csapatába ismételt bekerülése esetén új garnitúrára jogosult, ám régi futóruházatát még további 2 évig nem 
használhatja szabadon, arra továbbra is érvényesek maradnak a kijelölt versenyeken válogatott színekben történő 
rajthoz állásokra vonatkozó szabályok. 

Jogosulatlan használat 

Azon versenyző ellen, aki 5 évesnél nem régebbi válogatott futóruházatát nem a válogatott színekben, vagy nem a 
kijelölt versenyeken indulva, illetve a válogatott kijelölt edzésein kívül viseli, egyszeri, szóbeli figyelmeztetést követően 
fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárást a Szövetségi kapitányok, az Élversenyzői, valamint az Élsport és 
Edzőbizottság kezdeményezhetik a Fegyelmi bizottságnál. A fegyelmi eljárás fokozatai: 1) írásbeli figyelmezetés, 2) a 
rendeltetésszerű használat közben bekövetkező sérülés esetére biztosított ingyenes, illetve kedvezményes 
cserelehetőség megvonása 3) a mindenkori önköltségi árnak megfelelő pénzbüntetés 4) 2-6 hónapos eltiltás.



Egyebek 

A válogatott futóruházatának viselésre vonatkozó korlátozások a Szövetégi kapitányokra, valamit a válogatottat segítő 
csapatvezetőkre is a fentiek szerint érvényesek. A futóruházatot kizárólag a válogatott edzőtáboraiban, illetve a 
válogatott versenyein - és azok kísérőversenyein - válogatott színekben történt nevezést követően lehet használni. 

A válogatott kijelölt versenyein, válogatott színekben történő rajthoz álláshoz korábban megkapott futófelszerelésüket 
azok is használhatják, akik az adott évben Világverseny utazó csapatába nem kerülnek be, ám ezen versenyeken 
lehetőséget kapnak. Az ilyen versenyeken történő válogatott rajhoz állás azonban nem jogosít fel új, vagy újabb 
válogatott szerelés átvételére, ez csakis a Világversenyekkel kapcsolatban áll fent, (és azokkal kapcsolatban is csak 3 
évente)!  

A futóruházat valamely ruhadarabjának cseréje esetén a 3 éves időtartam teljes szerelésre vonatkozó újraindulásának 
a célja, hogy ezzel is felhívjuk rá a figyelmet, hogy ugyan balesetek mindig történhetnek, a válogatott szerelés 
megóvása minden válogatott versenyzőnek kötelessége. A csere egy olyan lehetőség, melyre csak valóban indokolt 
esetben, és rendeltetésszerű használat esetén remélhetőleg nem lesz szükség. 

A futóruházat válogatott programon kívüli sérülése esetén a pótlásra minden esetben csak a fent leírt 150%-os áron 
van lehetőség, és ez a szóbeli figyelmeztetés fokozatát átugorva rögtön fegyelmi eljárást von maga után. A fegyelmi 
eljárás második fokozatánál a rendeltetésszerű használat közben bekövetkező sérülések esetén IS megszűnik az 
ingyenes, illetve a kedvezményes cserelehetőség. 
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