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BAD - Business Affairs Delegate (Üzleti Ügyek Delegátusa) 

CCh - Continental Championships (Kontinentális Bajnokság) 

CISM - Katonai Sportágak Nemzetközi Tanácsa 

EB - Executive Board (Végrehajtó Bizottság) 

FOP - Field of Play (Küzdőtér) 

HQ - Headquarters (Székhely) 

IJ - International Judges (Nemzetközi Bírók) 

IOC - NOB (Nemzetközi Olimpiai Bizottság) 

LOC - Local Organizing Committee (Szervező Bizottság) 

Mins - Minutes (Jgeyzőkönyv) 

MD - Medical Delegate (Orvosi Delegátus) 

NF - National Federation (Nemzeti Szövetség) 

NTO - National Technical Observer (Nemzeti Technikai Megfigyelő) 

OG - Olympic Games (Olimpiai Játékok) 

PWR - Pentathlon World Ranking (Öttusa Világ Ranglista) 

TC - Technical Committee (Technikai Bizottság) 

TD - Technical Delegate (Technikai Delegátus) 

TM - Technical Meeting (Technikai Értekezlet) 

UIPM - Nemzetközi Öttusa Szövetség 

WCC - World Cup Competition (Világ Kupa Verseny) 

WCF - World Cup Final (Világ Kupa Döntő) 

WCh - World Championships (Világbajnokság) 

YOG - Youth Olympic Games (Ifjúsági Olimpiai Játékok) 
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1. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 
 

„A” RÉSZ ÖTTUSA – TARTALOM 

 

1.1 ALKALMAZÁS TERÜLETE 

Az alábbi szabályokat kell alkalmazni valamennyi hivatalos „A” és „B” kategóriás UIPM 

versenyen, míg alkalmazásuk az ésszerűség és megvalósíthatóság függvényében ugyancsak 

ajánlott a „C” kategóriás versenyek esetében is. 

 

1.2 KORCSOPORTOK 

Hacsak ez kimondottan nincs másként rögzítve, jelen szabályok mindkét nemre (férfiak és nők) 

és valamennyi korcsoportra (felnőtt, junior, ifjúsági és master) vonatkoznak. 

 

1.2.1 A korcsoportok az alábbiak: 

8 év és annál fiatalabb: Under 9 

9-10 évesek:  Under 11 

11-12 évesek:  Under 13 

13-14 évesek:  Under 15 

15-16 évesek:  Under 17 

17-18 évesek:  Under 19 

19-21 évesek:  Junior 

22 év és afelett:  Felnőtt 

30-39 évesek:  Masters 30+ 

40-49 évesek:  Masters 40+ 

50-59 évesek:  Masters 50+ 

60-69 évesek:  Masters 60+ 

70 év és afelett:  Masters 70+ 

 

1.2.2 Életkor kiszámítása 

i) A versenyző életkorát úgy kell kiszámolni, hogy születési évét ki kell vonni a verseny 

megrendezésének évéből. Hónapot és napot nem kell figyelembe venni. 

ii) A Masters korosztály kivételével a versenyzők elindulhatnak a saját korcsoportjuk után 

közvetlenül következő korcsoport versenyein. Az illetékes nemzeti testület külön 

engedélyével egy versenyző bármely magasabb korcsoportban indulhat 

 

 

1.3 A VERSENYSZÁMOK 

1.3.1 Az öt szám 

Egy öttusa verseny öt versenyszáma négy esemény keretében kerül lebonyolításra: vívás, úszás, 

lovaglás, kombinált (lövészet és futás); 

A különféle öttusa számok kombinációiból áll a modern biathlon (futás-úszás), a modern 

triathlon (lövészet-futás-úszás) és a modern tetrathlon (az öt öttusa számból bármely négy 

kombinációja). 

 

1.3.2 Ifjúsági versenyek számai 

 i) Under 19 versenyeken 4 versenyszám (lovaglás nélkül) megrendezése kötelező 

 ii) Under 17 versenyeken az úszás és a kombinált szám megrendezése kötelező 

iii) Minden más ifjúsági versenyen csak az úszás és futás megrendezése kötelező 

iv) A szervező bizottság döntése szerint további egy vagy több más szám is beiktatható 
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1.4 KATEGÓRIÁK 

1.4.1 Hivatalos UIPM versenyek az alábbiak: 

„A” kategória: Olimpiai Játékok, Világbajnokságok, Kontinentális Bajnokságok és Játékok, 

Világ Kupák és Világ Kupa Döntő, Bajnokok Bajnoka, CISM Világbajnokság 

„B” kategória: Regionális bajnokságok és Játékok, Masters Világ és Kontinentális 

Bajnokságok, minden más világranglista verseny 

„C” kategória: UIPM tagszövetségek által rendezett minden más nemzetközi verseny és 

bajnokság. A szervező bizottságnak elegendő számú országot kell meghívnia. 

 

1.4.2 Ellenőrzés az UIPM TD/NTO részéről 

„A” és „B” kategóriás versenyeket kötelezően UIPM TD/NTO felügyelete és ellenőrzése mellett 

kell rendezni. „C” kategóriás versenyekre is ki lehet nevezni technikai delegátust/nemzeti 

technikai megfigyelőt feltéve, hogy a verseny megfelel az 1.19.2 ii) szabálypontban 

rögzítetteknek.  

 

1.4.3 Olimpiai és Ifjúsági Olimpiai Játékok 

Az olimpiai játékokra, valamint az ifjúsági olimpiai játékokra is az „A” kategóriás versenyek 

szabályai érvényesek feltéve, hogy nincsenek ellentétben az UIPM Végrehajtó Bizottsága és a 

NOB Végrehajtó Bizottsága által, a megelőző olimpiai és ifjúsági olimpiai játékok után 

elfogadott, soron következő játékokra vonatkozó kvalifikációs szabályokkal 

 

 

1.5 LEBONYOLÍTÁSI REND 

1.5.1 Egyéni „egynapos” versenyek 

A hivatalos egyéni UIPM versenyek egynapos lebonyolításúak, Valamennyi számot lehetőség 

szerint egy helyen, egymástól gyalogos távolságra kell megrendezni. Csapat sorrendet is meg 

lehet állapítani, amihez az egyéni versenyben elért pontokat kell összeadni. 

 

1.5.2 Hagyományos versenyek 

Felnőtt, junior, ifjúsági és Masters versenyeket egy vagy kettő ill. kivételes esetben három nap 

alatt lehet megrendezni, amennyiben a lovagláshoz két napra van szükség. 

 

1.5.3 Váltó versenyek 

A váltók kéttagúak. A váltóversenyeket egy nap alatt kell lebonyolítani. „A” kategóriás 

versenyeken a férfi és női váltóversenyekre egy nap, a vegyes váltóra a második napon kerül 

sor. Ha a versenyzők létszáma ezt indokolja, a szervező bizottság és az UIPM TD egy harmadik 

versenynapot is engedélyezhet. 

 

1.5.4 Az UIPM Végrehajtó Bizottsága új versenytípusokat és lebonyolítási formákat hagyott jóvá a 

2017-2020. közötti olimpiai ciklusra vonatkozóan. Ezek tesztelésével kapcsolatban minden 

egyes alkalomra külön tájékoztatás kerül előre kiküldésre. 

 

 

1.6 SZÁMOK SORRENDJE 

1.6.1 Egyéni versenyek 

i) „A” kategóriás versenyek döntőjében a számok  sorrendje az alábbi: vívás vagy úszás, 

lovaglás és kombinált szám. A kombinált számot mindig hendikep rajttal kell rendezni 

ii) Az „A” kategóriás versenyek selejtezőjében (négy szám lovaglás nélkül) valamint 

minden más versenyen a számok sorrendje eltérhet a szervező bizottság igényeinek 

megfelelően. Az „A” kategóriás versenyek selejtezőjében mindazonáltal a záró szám 

minden körülmények között a kombinált szám 
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1.6.2 Eredményhirdetés 

Függetlenül attól, hogy van-e óvás vagy sem, az eredményhirdetést közvetlenül a záró számot 

követően meg kell tartani. „A” kategóriás versenyeken el kell játszani a győztes versenyző 

nemzeti himnuszát és fel kell vonni a három érmes nemzeti lobogóját. A versenyzőknek 

válogatott melegítőben, baseball sapka vagy kalap nélkül kell megjelenniük az 

eredményhirdetésnél. Fejkendő viselése megengedett. Zászló, mobil telefon, kamera, 

elektronikai eszközök, üvegek, sportruházat, akkreditációs kártya és/vagy bármilyen tartalmú 

politikai megnyilvánulás tilos. 

 

 

„B” RÉSZ A VERSENYEK 

 
1.7 VERSENYEK TÍPUSAI 

1.7.1 UIPM „A” kategóriás versenyek 

i) Olimpiai Játékok és Ifjúsági Olimpiai Játékok 

Az olimpiai és ifjúsági olimpiai versenyeket négyévente rendezik egyéniben mindkét 

nem számára, az ifjúsági olimpián ezenkívül vegyes váltót is tartanak. A kvalifikációra 

és részvételre vonatkozó speciális szabályokat a NOB és az UIPM közösen dolgozza ki. 

A résztvevők létszáma korlátozott. 

 ii) UIPM Világbajnokságok 

Az UIPM Világbajnokságokat évente rendezik egyéniben és váltóban felnőtt, junior és 

Under 19 korcsoportokban. A felnőtt, junior és Under19 VB-t elvben a Világ Kupa 

sorozat lezárulta után kell megrendezni. A Laser-Run, Biathle/Triathle és Masters VB 

időpontja a sportágspecifikus szabályzata alapján kerül meghatározásra 

 iii) Világ Kupa sorozat 

Világ Kupa sorozatnak hívjuk a különböző földrészeken megrendezésre kerülő 4-6 

Világ Kupa versenyt, valamint a Világ Kupa döntőt, amelyekre az év egy adott, 3-6 

hónapos időszakában kerül sor. Egy nemzeti szövetség naptári évenként egy Világ Kupa 

versenyt rendezhet a Világ Kupa döntő mellett. 

iv) Kontinentális bajnokságok 

Valamennyi UIPM kontinentális szövetség jogosult arra, hogy kontinentális 

bajnokságokat rendezzen egyéniben és váltóban felnőtt, junior, Under 19 és Under17 

korcsoportokban. A kontinentális bajnokság megrendezési időpontja nem ütközhet a 

VB, Világ Kupa sorozat és a Katonai (CISM) VB időpontjaival. 

 Az UIPM tagszövetségek által rendezett kontinentális és egyéb más regionális 

bajnokságok megrendezésére az UIPM szabályai szerint kerül sor és azok az UIPM éves 

naptár szerves részét képezik. A kontinentális szövetség és a szervező bizottság 

jóváhagyásával a rendezők a felnőtt, junior, Under 19 és Under 17 korcsoportokban más 

földrészekről is fogadhatnak résztvevőket. 

Ha a versenyt nem az adott földrészhez tartozó versenyző(k) nyeri(k) meg, az ezzel járó 

címet és érmet a rangsorban közvetlenül mögöttük végzett és az adott kontinenshez 

tartozó versenyző(k) és csapat(ok) kapja.  

v) Bajnokok Bajnoka 

A Bajnokok Bajnoka versenyt évente rendezik egyéni versenyzők és vegyes váltók 

számára. Elvben ez a szezon utolsó versenye, amelyre a meghívókat a külön erre 

megállapított kritériumok alapján az UIPM küldi ki. 

vi) Katonai (CISM) Világbajnokság 
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1.7.2 UIPM „B” kategóriás versenyek 

i) Világ ranglista versenyek 

A világ ranglista versenyek felnőtt, junior vagy Under19 (YA) korcsoport részére 

rendezett hivatalos versenyek, amelyeken minden arra jogosult versenyző elindulhat. A 

világ ranglista versenyeket UIPM TD/NTO felügyelete és ellenőrzése mellett, az UIPM 

szabályai szerint kell rendezni. A versenyeket szerepeltetni kell az UIPM naptárban, az 

ott szerzett pontok a PWR-be beszámítanak. 

 

ii) Regionális versenyek 

A „régió” olyan terület meghatározására szolgál, ahol egynél több UIPM tagszövetség 

létezik. Amennyiben egy regionális verseny megfelel az 1.19.2 ii) pontban foglaltaknak, 

úgy arra TD/NTO-t kell kinevezni és a regionális verseny ezzel világ ranglista 

versennyé lép elő 

 

1.7.3 UIPM „C” kategóriás versenyek 

E kategóriába az alábbi versenyek tartoznak: 

i) Nyílt nemzeti bajnokságok. Ha e versenyek megfelelnek az 1.19.2 pontban 

foglaltaknak, úgy arra TD/NTO-t kell kinevezni és a nemzeti bajnokság ezzel 

világranglista versennyé lép elő 

ii) Masters versenyek 

iii) Laser-Run és Biathle / triathle versenyek 

iv) adott ifjúsági versenyek 

 

 

1.8 JELENTKEZÉS UIPM VERSENYEK MEGRENDEZÉSÉRE 

1.8.1 VB, Világ Kupa sorozat, Bajnokok Bajnoka  

UIPM VB, Világ Kupa döntő, Világ Kupa és Bajnokok Bajnoka megrendezésére vonatkozó 

 jelentkezéseket a UIPM iroda közvetítésével a nemzeti szövetségeknek vagy a pályázó 

városoknak kell eljuttatniuk a UIPM Végrehajtó Bizottságához. A jelentkezéshez részletesen ki 

kell tölteni a UIPM irodától beszerezhető pályázati űrlapot. A beérkezett jelentkezéseket a 

Technikai Bizottság véleményezi és tesz javaslatokat. A kandidálások határidejét a UIPM 

Végrehajtó Bizottság állapítja meg, amely a UIPM VB esetében három év az esemény előtt. 

 

1.8.2 Kontinentális és Regionális bajnokságok 

 Kontinentális bajnokságok és más regionális versenyek megrendezésére vonatkozó 

jelentkezéseket  az adott földrész szövetségének elnöke felé kell írásban jelezni, összhangban az 

adott földrész szövetsége által meghatározott határidőkkel, amely a kontinentális bajnokság 

esetében két év az esemény előtt. 

 

1.8.3 Világ ranglista versenyek 

 Világ ranglista versenyek megrendezésére vonatkozó jelentkezéseket írásban vagy email útján 

 kell a sportért felelős végrehajtó bizottsági tag, a technikai bizottság titkára és az UIPM iroda 

 felé jelezni legkésőbb 60 nappal az adott versenyt megelőző év UIPM kongresszusa előtt. Az 

olimpiai ranglistába is beszámító ranglista versenyek esetében a jelentkezéseket 12 hónappal az 

olimpiai kvalifikációs időszak kezdete előtt kell beadni.   

 

1.8.4 Egyéb versenyek 

Más UIPM versennyel kapcsolatban semmilyen pályázati előírás, folyamat nincs. 
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1.9 UIPM VERSENYEK RENDEZÉSÉNEK ODAÍTÉLÉSE 

1.9.1 Odaítélés 

 UIPM VB, Világ Kupa sorozat és Bajnokok Bajnoka verseny rendezésének helyszínéről az 

 UIPM Végrehajtó Bizottsága hoz döntést. A világ ranglista versenyek helyszíneit a technikai

 bizottság ítéli oda. Kontinentális bajnokságok és regionális versenyek esetében az adott 

 földrész szövetségének alapszabályában rögzített testület jogosult dönteni. 

 

1.9.2 Kötelezettségekről szóló nyilatkozat aláírása 

UIPM VB, Világ Kupa és Bajnokok Bajnoka verseny rendezési jogát elnyert szövetségnek  

alá kell írnia a Kötelezettségi Nyilatkozatot és vállalnia kell, hogy betartja az aláírt pályázati  

dokumentumban foglaltakat. 

 

1.9.3 Éves UIPM versenynaptár 

 Az éves UIPM naptár tervezetét az UIPM iroda közreműködésével a technikai bizottság  

 készíti el a kongresszus előtt. A naptárt az UIPM Végrehajtó Bizottság terjeszti a kongresszus  

 elé. A naptárt az UIPM iroda minden tagszövetségnek megküldi. A naptárt folyamatosan kell  

 frissíteni. Az „A” kategóriás és olimpiai kvalifikációs/ranglista versenyeket tartalmazó naptárt  

 az események előtt két évvel kell nyilvánosságra hozni.  

 

 

1.10 MEGHÍVÁSOK 

1.10.1 Meghívások időrendi szabályai 

 Hivatalos UIPM versenyeken való részvételre szóló meghívót az esemény előtt legalább 90 

nappal az UIPM iroda és/vagy az érintett kontinentális szövetség valamennyi érintett és 

problémamentes szövetség részére megküldi. Ezzel egyidejűleg a meghívót el kell juttatni az  

UIPM által kijelölt TD/NTO és az UIPM iroda részére is.  

 

1.10.2 Meghívásban szereplő részletek 

 A meghívóban egyértelműen le kell írni az alábbiakat: 

i) verseny lebonyolítási rendje 

ii) számok sorrendje 

iii) úszó medence hossza és típusa 

iv) futópálya borítása, felülete ill. bármilyen speciális cipő szükségessége 

v) a lovaspálya jellege, méretei és felülete 

vi) a használandó céltáblák jellege és jellemzői 

vii) a meghívott versenyzők és kísérők létszáma 

viii) lóbemutató, technikai értekezlet, felszerelés kontroll egyéb más események időpontja 

ix) nevezés pénzügyi feltételei (szállás stb.) 

x) a rendelkezésre álló edzés helyszínek jellege és mérete 

xi) informatív, előzetes és végleges (névvel és kódszámmal) nevezések és/vagy online 

regisztrációk határideje 

xii) cím, a verseny előtt 72 órával és a verseny ideje alatt állandóan hívható telefon és fax 

szám ill. a szervező bizottság email elérhetősége 

xiii) vízum beszerzéssel kapcsolatos információk 

xiv) az adott ország lézer pisztolyokra vonatkozó szabályozása 
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„C” Rész VERSENYEK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

1.11 UIPM VERSENYEK PROGRAMJA 

1.11.1 Egyéni VB (felnőttek, juniorok, U19) 

  1. nap – férfi selejtező     vagy      női selejtező 

  2. nap – női selejtező       férfi selejtező 

  3. nap – férfi döntő       női döntő 

  4. nap – női döntő       férfi döntő 

  

 Az U19 (Ifjúsági) VB pihenőnapján kulturális programot kell beiktatni mindkét nem számára. 

 

A selejtezőben 20-36 fős csoportokat kell kialakítani oly módon, hogy egy országból legfeljebb 

két versenyző lehet egy csoportban. Az adott ország harmadik és további versenyzője a további 

csoport(ok)ban kaphat(nak) helyet.  

 

i) A versenyzők csoport beosztása a PWR lista alapján történik az alábbiak szerint:   

A csoport      B csoport      C csoport       D csoport 

        1       2   3  4 

        8       7                    6      5 

        9       10                  11  12 

        16       15   14  13 

        17       18   stb. 

 

 ii) Az alábbi versenyzők jutnak be a döntőbe 

a) 2 csoport – mindkét csoport első 15 helyezettje + a két csoport 6 legmagasabb 

pontszámmal rendelkező versenyzője 

b) 3 csoport – mindhárom csoport első 10 helyezettje + a három csoport 6 legmagasabb 

pontszámmal rendelkező versenyzője 

c) 4 csoport – mind a négy csoport első 8 helyezettje + a négy csoport 4 legmagasabb 

pontszámmal rendelkező versenyző a négy csoportból 

iii) Ha egy versenyző sérülés vagy betegség miatt a döntőtől visszalép, helyére a soron 

következő legmagasabb pontszámú, be nem jutott versenyző kerül 

iv) A döntőben 36 versenyző áll rajthoz 

v) Egyéni VB-n kötelezően kell egyéni is csapatrangsort is felállítani. 

vi) Jelen szabályok vonatkoznak a kontinentális bajnokságokra is. 

 

1.11.2 Váltó Világbajnokság (Felnőtt, Junior, U19) 

 i) Egynapos verseny keretében legfeljebb 24 csapat vesz részt 

 ii) A vegyes váltóban egy adott ország egy fő férfi és egy fő női versenyzője indul 

iii)        Jelen szabályok vonatkoznak a kontinentális bajnokságokra is 

 

1.11.3    Világ Kupa sorozat  

 i)         A VK versenyeket egyéniben nemenként három nap alatt, vegyes váltóban egy nap  

  alatt kell megrendezni, ami összesen öt napot jelent. Az egyéni döntőt 36 versenyzővel  

 kell megrendezni. Az 1.11.1 szabályban foglaltakat kell alkalmazni a selejtezőhöz. A  

 Világ Kupa események rendszerint egyéniek, de a szervező bizottság döntése alapján  

 csapat sorrendet is lehet hirdetni. 

ii) A Világ Kupa Döntőt négy nap alatt kell lebonyolítani, ebből egy-egy külön nap szolgál 

a férfi ill. női rangsoroló vívás lebonyolításához. Vegyes váltót is kell rendezni  
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1.12 VERSENYZŐK RÉSZVÉTELE 

1.12.1 UIPM nemzetközi licenc 

 i) „A” és „B” kategóriás versenyeken csak UIPM nemzetközi licenccel rendelkező 

 versenyzők indulhatnak  

ii) Azok a versenyzők, akiknek licencén fel van tüntetve  hiányos lovas tudásuk vagy nem 

rendelkeznek szövetségük levelével, amely igazolja lovas tudásukat: 

a) nem indulhatnak felnőtt vagy junior VB-n ill. Világ Kupa döntőben  

b) indulhatnak Világ Kupa selejtezőjében, de ha bejutnak a döntőbe, a megszerzett 

helyről le kell mondaniuk a csoportban sorban mögöttük végzett, kvalifikált lovas 

tudással bíró versenyző részére 

c) minden más versenyen valamennyi számban indulhatnak, a lovaglás kivételével  

iii) „C” kategóriás versenyek esetében a nemzeti szövetségnek írásban kell igazolnia a 

szervező bizottság felé bármely licenc nélküli versenyző lovas tudását. 

 

1.12.2 Részvétel egyéni VB-n 

 i) Minden nemzeti szövetség 3 versenyzőt jogosult nevezni 

 ii) Ha a nevezések száma nem éri el a 108-at, további versenyzőket lehet meghívni 

mindaddig, amíg a nemenkénti 108-as létszámot nem érik el. Negyedik versenyző  

meghívásával kapcsolatban a prioritás a rendező országé, a további meghívások a 

meghívó időpontjában érvényes PWR alapján történnek.  

 

1.12.3 Részvétel a váltó VB-n 

A váltó VB-n való részvételt az adott földrész kontinentális váltó bajnokságán vagy a váltó PWR 

alapján kell meghatározni. A nemzeti szövetségek az egyéni versenybe nevezettektől eltérő 

versenyzőket is nevezhetnek a váltóversenybe.  

A hat földrész és a rendező ország automatikusan indíthat csapatot. 

 

 

i) A földrészek képviselete az alábbiak szerint alakul: 

• Afrika   1 csapat 

• Észak és Közép-Amerika 3 csapat 

• Dél-Amerika   3 csapat 

• Ázsia    3 csapat 

• Európa   8 csapat 

• Óceánia   1 csapat 

• Rendező ország (garantált) 1 csapat 

• Váltó PWR   4 csapat 

Összesen:             24 csapat 

 

ii) Az előző évi váltó világbajnok csapat szerepel a 24 csapat között. Részvételi helyét saját 

földrésze kapja. 

iii) Ha egy földrész egy vagy több csapata lemond a váltó VB-n való részvételről, a  

felszabadult helyet ugyanazon földrész első számú tartalék csapata kapja és így tovább, 

amíg az üres helyek betelnek. Ha a földrész nem rendez kontinentális váltó bajnokságot 

vagy nincs tartalék csapata, a helyet a verseny előtt 60 nappal érvényes váltó PWR lista 

szerint kell kiadni   

 

1.12.4 Részvétel Világ Kupa versenyeken 

 i) Világ Kupa versenyek esetében minden nemzeti szövetség nemenként 3 főt nevezhet. 

 ii) Ha a nevezések száma nem éri el a 108-at, negyedik versenyzők is meghívhatók, amíg  

nemenként a 108 fős létszámot el nem érik. Negyedik versenyző meghívásával 

kapcsolatban a prioritás a rendező országé, a további meghívások a meghívó 

időpontjában érvényes PWR alapján történnek. Ha ezek után még mindig maradnak 

üres helyek, a rendező ország legfeljebb 12 fő erejéig további versenyzőket nevezhet.  

iii)        A Világ Kupa Döntőn nemenként és országonként legfeljebb 3 fő indítható.  
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1.12.5 Részvétel világ ranglista versenyeken  

A világ ranglista versenyek olyan események, ahol a versenyzők a PWR-be is beszámító 

pontokat érhetnek el. A szervezőknek az 1.19.2 ii) szabálypont értelmében biztosítaniuk kell a 

minimális versenyzői és ország létszámot annak érdekében, hogy a verseny pontszerző esemény 

legyen a PWR-hez. 

 

1.12.6 Részvétel a Bajnokok Bajnoka versenyen 

A Bajnokok Bajnoka versenyre az UIPM nemenként 18 versenyzőt hív meg, akik az UIPM 

Végrehajtó Bizottsága által kidolgozott feltételek mellett állnak rajthoz. A kontinensek ill. a 

rendező ország részvételét biztosítani kell. 

   

1.12.7 Részvétel a kontinentális bajnokságokon 

 Az 1.12.1, 1.12.2 és az 1.12.5 pontokban foglaltak érvényesek a kontinentális bajnokságok 

 megrendezésével kapcsolatban is. 

 

1.12.8 Részvétel olimpiai kvalifikációs és ifjúsági olimpiai kvalifikációs versenyeken 

 Olimpiai kvalifikációs és ifjúsági olimpiai kvalifikációs versenyeken nemzetenként és 

nemenként 4 fő indulhat. 

Az olimpiai öttusa világranglistába (OPWR vagy YOPWR) beszámító olimpiai ranglista 

versenyeken nemzetenként és nemenként 4 fő indítható. Amennyiben szabad helyek  

maradnak, a rendező ország nemenként 6 fő erejéig további versenyzőket nevezhet.    

Az olimpiai öttusa világranglistába (OPWR vagy YOPWR) beszámító olimpiai ranglista 

versenyeken, feltéve, hogy azok nem kontinentális bajnokságok, az UIPM valamennyi 

tagországa elindulhat. Mindkét nem részére egyéni versenyt kell rendezni selejtezővel és 36 

fős döntővel az olimpiai ranglista naptárban szereplő határidők betartása mellett.    

 

 

1.13 KÍSÉRŐK RÉSZVÉTELE 

1.13.1 Kísérők létszáma 

 UIPM versenyeken 2 vagy több résztvevő versenyző esetén nemenként 2, 1 résztvevő  

 versenyző esetén 1 fő kísérő vehet részt.  

 

1.13.2 Egyéb személyekre vonatkozó feltételek 

 Egyéb személyek a szervező bizottság egyetértésével és az 1.15 pontban rögzített pénzügyi  

 feltételek mellett vehetnek részt. 

 

 

1.14 NEVEZÉSEK ÉS AKKREDITÁCIÓ 

1.14.1 Nevezéssel kapcsolatos határidők 

 „A” és „B” kategóriás versenyeken, a Világ Kupa kivételével az előzetes nevezések határideje 

 a verseny előtt 6 hét, a végleges nevezéseké a verseny előtt 30 nap. Ha a nevezési határidőt  

 elmulasztják, a nemzeti szövetséget vagy a versenyzőt úgy kell tekinteni, mint távolmaradót és 

 helyüket meghívás alapján más országgal vagy versenyzővel be lehet tölteni. 

 

1.14.2 Végleges nevezések 

 A végleges nevezéseken meg kell adni a versenyben résztvevő versenyzők, tartalékok és  

kísérők nevét. A versenyen legfeljebb a meghívásban szereplő versenyzői – beleértve a 

tartalékokat is – és kísérői létszámmal lehet részt venni.   

 

1.14.3 Banki átutalás 

 A végleges nevezések elküldésével egyidejűleg minden ország köteles a szervező bizottság  

 felé elektronikus banki átutalással vagy más módon elküldeni szállásköltsége 30%-át, 

ellenkező esetben foglalásuk nem garantált. Ha érkezéskor az derül ki, hogy az illető ország a  

végleges nevezéshez képest kevesebb versenyzőt és/vagy kísérőt hozott és erről a szervező  

bizottságot az érkezés előtt minimum 7 nappal nem értesítette, minden távollévő személy 

után 200 Euró büntetést köteles fizetni a szervező bizottság felé. 
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1.14.4 Tartalék versenyzők 

 Ha egy ország a végleges nevezési lapon szereplő tartalék versenyzőt kíván benevezni a  

 versenybe, ezt a technikai értekezlet előtt legkésőbb 24 órával email vagy fax útján a szervező  

 bizottság felé jeleznie kell. A végső nevezési lapok alapján a szervező bizottság és a TD  

 készíti el a selejtező rajtlistáit. A végső nevezési lapon vagy a rajthoz álló versenyzők  

 módosított listáján nem szereplő versenyzők a versenyben nem indulhatnak.  

 

1.14.5 Távolmaradó országok  

A végső nevezések visszaigazolását követően, az országoknak legalább egy fő versenyzőt 

ill./csapatot kell nevezniük a visszaigazolt nemben vagy váltóban. Az az ország, amely a 

végleges nevezések elküldése után a versenytől távolmarad, 600 Euró büntetést köteles fizetni 

az UIPM-nek. 

 

 

1.15 PÉNZÜGYEK 

1.15.1 Költségek viselése 

UIPM versenyeken a szervező bizottság állja a verseny valamennyi költségét. Ebbe nem 

tartoznak bele a résztvevők vendéglátásának költségei, azaz a helyi szállítás, szállás és étkezés.  

A rendező ország/szervező bizottság mindazonáltal az 1.15.3 pontban foglaltak szerint Szállás 

Csomagot állíthat össze és ajánlhat ki a résztvevők felé, amely tartalmazza a szállás, étkezés és 

helyi szállítás költségeit.  

 

1.15.2 Akkreditációs díj 

Olyan versenyeken, ahol a résztvevők (versenyzők, edzők, kísérő személyek) számára a 

szervező bizottság az 1.15.3 pontban foglaltak szerinti Szállás Csomagot ajánl ki, az ezzel élni 

nem kívánó személyek akkreditációs díjat kötelesek fizetni a szervező bizottságnak. Ezen kívül 

olyan versenyeken, ahol nem kerül kiajánlásra Szállás Csomag, a szervező bizottság minden 

résztvevőtől jogosult akkreditációs díjat szedni.  

i) Az akkreditációs díj megfizetése feljogosítja a résztvevőket a szálloda és 

versenyhelyszín és vissza közötti hivatalos szállítás ill. a verseny alatti ebéd csomagok 

és frissítők igénybevételére 

ii) Az akkreditációs díj összege napi 75 Euró felnőtt és junior versenyeken ill. 50 Euró 

ifjúsági versenyeken és a résztvevők minimum 4 napot kötelesek fizetni. 

 

1.15.3 Szállás Csomag 

Amennyiben ennek költségét a szervező bizottság nem vállalja, megfelelő színvonalú és 

árfekvésű alternatív szállás és étkezési lehetőségeket kell felajánlani a résztvevők és az UIPM 

család részére. A Szállás Csomag tartalmazza a szállás, étkezés és helyi szállítás költségeit, 

valamint az akkreditációs díjjal azonos jogosultságokat. Ennek alapján az adott ország dönthet 

úgy, hogy 

i) elfogadhatja a szervező bizottság által a meghívóban felajánlott szállás csomagot; 

ii) saját maga intézi szállását, ami azt jelenti, hogy csak akkreditációs díjat kell fizetnie a 

szervező bizottság felé 

 

1.15.4 ”A” kategóriás versenyek költségei 

Olyan „A” kategóriás UIPM versenyek esetében, amelyeket pályázati folyamat eredményeként 

ítéltek oda, a pályázati anyagban szereplő pénzügyi feltételeket kötelezően alkalmazni kell 

függetlenül attól, hogy a verseny rendezésének odaítélése mikor történt.  

 A versenytől számított hat hónapon belül pénzügyi jelentést kell küldeni az UIPM felé.  

  

 

„D” RÉSZ A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA 

 

1.16 VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK HIVATALOS SZERVEI 

 Az UIPM iroda a lehető leghamarabb értesíti a szervező bizottságot az UIPM által kinevezett 

 hivatalos személyekről 
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1.16.1 UIPM technikai delegátus (TD) 

 i) Az UIPM technikai delegátusa az UIPM technikai bizottsága által javasolt és a  

  végrehajtó bizottság által megbízott, kvalifikált nemzetközi bíró. „A” kategóriás  

  versenyek esetében a technikai delegátus a technikai bizottság tagjai közül kerül ki. 

  A technikai delegátus feladata valamennyi UIPM verseny zökkenőmentes 

lebonyolításának biztosítása, a szabályok és megállapodások maradéktalan betartása. 

A technikai delegátus felügyeli a szervező bizottság munkáját és teljes kontrollal bír a 

verseny szakmai irányítása felett. 

ii)  A technikai delegátus lehetőség szerint ne legyen a rendező ország képviselője. A 

verseny szakmai szintje és mérete függvényében 1-4 fő technikai delegátust kell 

kijelölni. Olimpiai Játékokon 3, Ifjúsági Olimpiai Játékok esetében 2 fő technikai 

delegátust kell kijelölni Az Olimpiai valamint Ifjúsági Olimpiai Játékokra közvetlenül 

kvalifikáló versenyekre legalább 2 fő technikai delegátust kell jelölni.  

iii) Az UIPM TD utazási költségét és napidíját beleértve utazási napokat, az UIPM állja. 

A szállás, étkezés és helyi szállítás költségeit a szervező bizottság fedezi. 

iv) Általános hatáskörén belül a TD különösképpen felelős: 

a) a meghívóban leírt feltételek minél hamarabb történő ellenőrzése  

b) az öt szám helyszíneinek bejárása, az ottani feltételek és felszerelések jóváhagyása 

c) a szervező bizottság által biztosított szállítás ellenőrzése és jóváhagyása 

d) együttműködik a szervező bizottsággal a technikai értekezlet előkészítésével 

kapcsolatban, valamint gondoskodik arról, hogy a versenyszabályokkal kapcsolatos 

legfrissebb információk rendelkezésre álljanak 

e) lovak kiválasztása a lovagló számhoz a szervező bizottság által javasolt lovak közül 

f) lósorsolás felügyelete, valamint a résztvevők ruházata és felszerelése 

ellenőrzésének előkészítése 

g) a Fellebbviteli Zsűri eljárási rendje szabályszerűségének biztosítása  

h) nevezések ellenőrzése és a szervező bizottsággal együttműködve csoportok 

kialakítása 

i) gondoskodni kell az eredmények pontosságáról és hitelességéről, amelyet 

aláírásával kell igazolni, majd az eredményeket, valamint a végső jelentést email 

útján haladéktalanul el kell küldeni az UIPM irodának, valamint a technikai 

bizottság elnökének 

j) gondoskodni kell arról is, hogy a szervező bizottság az eredményeket azonnal 

feltegye az UIPM weblapjára (www.pentathlon.org). 

 

1.16.2 UIPM Nemzeti Technikai Megfigyelő (NTO) 

 i) „B” vagy „C” kategóriás versenyekre az UIPM technikai bizottságának elnöke  

  technikai delegátus helyett az éves UIPM bírói listán szereplő „megfigyelőként”  

  kvalifikált NTO-t nevezhet ki. 

 ii)         Az NTO: 

a) rendelkezzen az öt számra érvényes nemzetközi bírói licenccel 

b) lakhelye legyen a versenyt megrendező országban vagy ahhoz közel 

c) legyen tagja a nemzeti versenyrendezői stábnak, amely rendszerint közreműködik 

az adott országban lebonyolításra kerülő nemzetközi versenyeken 

d) folyamatosan legyen jelen a versenyeken 

iii) Az UIPM NTO napidíját az UIPM állja. A szállás, étkezés és helyi szállítás költségeit 

a szervező bizottság fedezi. 

iv) Az NTO feladatai megegyeznek a technikai delegátus feladataival 

 

1.16.3 UIPM nemzetközi bírók 

i) A verseny szakmai szintje és mérete függvényében az UIPM technikai bizottsága 

minimum 2 és maximum 9 főt jelöl ki „A” és „B” kategóriás versenyeken nemzetközi 

bíróként való közreműködésre. A kijelölt személyeket az UIPM végrehajtó bizottsága 

hagyja jóvá.   

ii) UIPM nemzetközi bírók a szervező bizottság rendelkezésére állnak minden számban, 

de vívásban, lovaglásban és a kombinált számban kötelezően UIPM nemzetközi bírókat 

kell foglalkoztatni. Egy bíró nem bíráskodhat olyan asszóban, ahol vele azonos 

nemzetiségű versenyző vív. 

http://www.pentathlon.org/
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iii) A nemzetközi bírók országukból a verseny színhelyére szóló repülőjegyét saját nemzeti 

szövetségük fedezi. A munkanapokra és utazási napokra szóló napidíjukat és egyéb 

költségeiket az UIPM állja. A szervező bizottság intézi a szállást, étkezést és a helyi 

szállítást 

iv) Az UIPM nemzetközi bíróknak a speciális irányelvekben meghatározottnak kell 

megfelelniük 

 

1.16.4 UIPM orvosi delegátus 

i) Az UIPM orvosi szabályaiban rögzítetteknek megfelelően az UIPM Orvosi 

Bizottságának vezetője egy fő orvosi delegátust jelöl ki UIPM VB-re és más kiemelt 

versenyekre. A delegátus feladata az UIPM Anti-Dopping Szabályzatában és Orvosi 

Szabályzatában foglaltak betartása. A delegátus további fontos feladata a beteg vagy 

sérült versenyzők számára gyógyszereket beadni kívánó csapat kapitányok 

tájékoztatása annak érdekében, hogy WADA listán szereplő tiltott szer vagy eljárás 

tévedésből ne kerüljön alkalmazásra 

 

ii) Az orvosi delegátus utazási költségét, valamint az utazási napokra is szóló napidíját az 

UIPM állja. A szállás, étkezés és helyi szállítás költségeit a szervező bizottság fedezi. 

 

1.16.5 UIPM üzleti ügyek delegátusa 

i) Az UIPM valamennyi „A” kategóriás versenyre  kinevez egy üzleti ügyek delegátust, 

akinek feladata annak ellenőrzése, hogy a szervező bizottság ill. a versenyzők és a 

csapat kísérők betartják-e a marketing nyilatkozatban vállalt kötelezettségeiket. 

ii) A delegátus utazási költségét, valamint az utazási napokra is szóló napidíját az UIPM 

állja. A szállás, étkezés és helyi szállítás költségeit a szervező bizottság fedezi.  

 

1.16.6 Fellebbviteli Zsűri 

i) Hivatalos „A” kategóriás versenyeken a Fellebbviteli Zsűri hét, minden más hivatalos 

UIPM versenyen öt főből áll. 

ii) Olimpiai Játékokon, VB-n és Világ Kupákon a fenti létszámból ketten technikai 

delegátusok.  

a) a fellebbviteli Zsűri harmadik tagja a szervező bizottság képviselője, akinek 

rendelkeznie kell öt számra érvényes nemzetközi bírói licenccel. 

b) három további tag az UIPM technikai bizottság tagjai közül kerül ki  

c) a fellebbviteli Zsűri hetedik tagja egy öt számra érvényes nemzetközi bírói licenccel 

rendelkező csapat képviselő, akit az első technikai értekezleten a csapatok 

képviselői választanak meg.  

d) a technikai bizottság tagjait olyan személyekkel lehet helyettesíteni, akik öt számra 

érvényes nemzetközi bírói licenccel rendelkeznek  

iii) Hivatalos „B” kategóriás versenyen az öt zsűri tag egyike TD/NTO és ő a testület 

elnöke. A fellebbviteli zsűri tagjai között helyet kap a szervező bizottság egy 

képviselője, akinek rendelkeznie kell öt számra érvényes nemzetközi bírói licenccel. 

a) két további tag olyan nemzetközi bíró, aki öt számra szóló licenccel rendelkezik. 

b) az ötödik tag egy öt számra érvényes nemzetközi bírói licenccel rendelkező csapat 

képviselő, akit az első technikai értekezleten a csapatok képviselői választanak meg. 

iv)  A Fellebbviteli Zsűrinek nem lehet tagja a versenyszám igazgatója. Az 1.16.7 v)  

pontban leírt konfliktus elkerülése érdekében öt számra érvényes nemzetközi bírói 

licenccel rendelkező személy tartalékként való kijelölése javasolt  

v) Olyan ügyekben, ahol egy érintett nemzet vagy edző a fellebbviteli Zsűri elnökével 

vagy egyik tagjával azonos nemzetiségű, ez utóbbi személyt kívülállónak kell 

nyilvánítani és az eset elbírálásában vagy azzal kapcsolatos szavazásban nem vehet 

részt. Ha az érintett személy a fellebbviteli Zsűri elnöke, tőle a Zsűri rangidős tagja 

veszi át az elnökletet. Az eset megvitatását és a szavazást a kívülálló személy jelenléte 

nélkül kell megtartani. 

vi) A Zsűri megválasztására az első technikai értekezleten kerül sor kézfelemeléssel. 

Minden ország egy szavazattal rendelkezik.  
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vii) A Fellebbviteli Zsűri-ben panaszok és óvások ügyében ül össze, de ezt megteheti a 

versenyigazgató vagy TD/NTO kérése alapján is, amennyiben a verseny során 

ellentmondásos jogi eset áll fenn és erre vonatkozóan kell döntést hozni. 

Az UIPM szabályok által nem rendezett, vagy kivételes esetekben a Fellebbviteli Zsűri 

feladata, hogy a sport szellemében ill. az UIPM szabályainak szándékát, céljait 

tiszteletben tartva hozza meg döntését. 

viii) A Fellebbviteli Zsűrit haladéktalanul össze kell hívni, amint kézhez kapja az óvást és a 

panaszt és döntését lehetőség szerint minél gyorsabban meghozza. Az óvásokat és 

panaszokat folyamatosan kell elbírálni, azok nem zavarhatják meg az eredményhirdetés 

lebonyolítását. Olyan esetekben, ahol esetleges diszkvalifikáció, fegyelmi büntetés 

vagy eljárás merülhet fel, a verseny igazgatójának és minden más esetben az adott 

versenyszám igazgatóknak meg kell adniuk a vitatott vagy fellebbezett döntéssel 

kapcsolatos indoklást. Az érintett személynek meg kell adni vélemény nyilvánítás 

lehetőségét és ehhez biztosítani kell jogi tanácsadó szolgáltatásait.  

ix) A Fellebbviteli Zsűri döntéseit titkosan, az érintett személy vagy annak jogi képviselője 

jelenléte nélkül, többségi döntéssel hozza meg. Bármilyen kétség esetén a  

Zsűri köteles a diszkvalifikáció, fegyelmi büntetés vagy eljárás elé néző versenyző 

javára dönteni. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A döntést, annak 

rövid indoklását írásban kell rögzíteni és az UIPM-nél kell őrizni. Az érintett személy 

indokolatlan távolléte esetén bármely óvást vagy panaszt el kell utasítani.  

x) Döntéshozatalában a Zsűri független, a bizonyítékok befogadásában ill. elbírálásában 

nem korlátozható. A Zsűri döntése végleges.  

 

1.16.7 Szervező Bizottság (SZB) 

 i) Az SZB működésének, feladatainak és kötelezettségeinek összhangban kell lenniük a  

  pályázati anyagban (lásd 1.8 pont) valamint a nyilatkozatokban (1.9 pont) foglaltakkal. 

 ii) Az SZB köteles kinevezni: 

a) egy fő verseny igazgatót, aki rendelkezik öt számra érvényes nemzetközi bírói 

licenccel, részt vesz a fellebbviteli Zsűri munkájában, az SZB nevében tartja a 

kapcsolatot az UIPM TD-vel és felelős az UIPM versenyszabályok betartásáért és 

alkalmazásáért az UIPM TD felügyelete alá tartozó UIPM versenyen. 

b) ez a pont hiányzik az angol szövegből 

c) hozzáértő Nemzeti Technikai Tisztségviselőket (NTO) és sportági specialistákat, 

akik ellátják az UIPM Szabályaiban rögzített szakági hatóságok feladatait 

d) SZB tagokat és önkénteseket, akik hozzájárulnak az UIPM esemény sikeres 

lebonyolításához szükséges feltételek biztosításában összhangban a pályázati 

anyagban, a kötelezettségekről szóló nyilatkozatban, az UIPM Alapszabályában, 

Irányelveiben, valamint Szabályokban foglaltakkal. 

iii) ez a pont hiányzik az angol szövegből 

iv) Az SZB-nek biztosítania kell a verseny időpontjában érvényes UIPM Alapszabályban, 

Irányelveiben és Szabályokban felsorolt valamennyi felszerelést, logisztikai feltételt és 

eszközt.  

v) Az SZB köteles a verseny végeredményét az UIPM által előírt formában haladéktalanul 

megküldeni az UIPM irodának, a technikai bizottság elnökének  

 

1.16.8 Technikai értekezlet 

i) A technikai értekezlet a verseny részét képezi és az első számot megelőzően kell 

megrendezni. A verseny előtti napon külön-külön technikai értekezletet kell tartani 

férfiak és nők számára, ahol a résztvevő csapatok edzőinek vagy képviselőinek 

részvétele - legfeljebb két fő - kötelező.  Ha egy csapat nem tud részt venni a technikai 

értekezleten, ezt legkésőbb annak kezdete előtt 24 órával jelezni kell a SZB felé a 

versenyen való részvételhez szükséges adatok egyidejű megadásával (versenyző neve, 

licenc száma, úszó eredménye, csapaton belüli rajtpozíciója stb.) továbbá meg kell adni, 

hogy a technikai értekezletre melyik nemzet vagy személy részére delegálták részvételi 

jogukat. 

A technikai értekezlettől távolmaradó csapatok a versenyen nem indulhatnak. 
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ii) A technikai értekezleten a névsorolvasás után bemutatják az egyes számok 

versenyigazgatóit, sor kerül a fellebbviteli Zsűribe való választásra. Megadják a 

versennyel kapcsolatos főbb információkat is. Az alábbi információkat kell kiosztani: 

a) versenyprogram, benne a szállítás és étkezés időpontjaival 

b) az orvosi terv 

c) lovaspálya rajza 

d) kombinált szám részletei 

e) csoportok összeállítása és rajtsorrendje vívásban és úszásban (erre a névsorolvasás 

után kerül sor) 

f) felszerelés kontrollokkal kapcsolatos információk 

g) lovak listája és a lóbemutató eredményei, ezt legkésőbb a lósorsolás előtt egy órával 

ki kell osztani 

h) döntő esetében a döntő rajt listái minimum 3 fő tartalék megnevezésével    

 

 

1.17 RAJTLISTA ÉS RAJTSORREND 

1.17.1 Versenyzők sorrendje a váltó csapaton belül 

i) A különféle váltó számokban a rajtsorrendet a technikai értekezlet előtt a csapat 

képviselője adja le, amelyen az UIPM TD jóváhagyását követően változtatni már nem 

lehet. A technikai értekezlet után a bejelentett versenyzőket nem lehet helyettesíteni, ez 

alól kivétel lehet a vis maior esete, amelyről az UIPM TD hoz döntést 

ii) A vegyes váltóban a nők indulnak elsőként, utána a férfiak  

 

1.17 2 Rajtlista közzététele 

A vívó és úszó szám rajtlistáját a szervező bizottság a technikai értekezleten osztja ki. 

A lovaglás előtt valamennyi résztvevő nemzet számára át kell adni a szám rajtsorrendjét. 

A kombinált szám rajtsorrendjét az első versenyző vagy csapat indulása előtt 30 perccel kell 

közzétenni, amelyből a média, a VIP és a közönség is kap.  

 

i) Ha egy versenyző az előző számban nem indult el vagy azt nem fejezte be, a soron 

következő számban ettől függetlenül indulhat. A versenyzőnek/csapatnak a soron 

következő szám kezdete előtt minimum 30 perccel jeleznie kell indulási szándékát. A 

versenyző neve ott marad a rajtlistán, esetleges nem indulás esetén neve mellett „DNS” 

megjegyzéssel 

 

1.18 VERSENY EREDMÉNYEK  

1.18.1 Öttusa pontok  

Az egyes számokban elért teljesítményükért a versenyzők öttusa pontokat kapnak 

 

1.18.2 Eredmények közzététele 

i) Az egyes számok végeztével a versenyszám igazgatója azonnal átadja az eredményeket 

feldolgozó team-től kapott eredményeket a TD-nek, aki azt kiosztás előtt aláírja. 

Ugyanez az eljárás az összesített eredmények vonatkozásában a befejezett számok után 

ill. a lovaglás vagy a kombinált szám rajtsorrendje megállapításánál. Amennyiben 

csapat sorrend is van az adott versenyen, a csapatok eredményeit is ki kell nyomtatni, 

aláírni és kiosztani. 

ii) „A” kategóriás versenyeken az egyes számok helyszínén az adott szám eredményeit, 

valamint az összetett állását egy nagy kivetítőn kell mutatni, de csapatok és a média 

képviselőinek az egyes számok után a kinyomtatott eredményeket is ki kell adni. 

Ugyanez az eljárás vonatkozik a rajtsorrendekre is. 

iii) „A” és „B” kategóriás versenyek vívó számaiban fordulónként kötelezően ki kell tenni 

az eredményeket a csapatok ill. a közönség számára. A fordulók eredményét nagy 

kivetítőn kell mutatni. 

iv) „A”kategóriás versenyek lovagló számában az egyes lovasok adatait és eredményeit 

nagy kivetítőn a pálya teljesítésével egyidejűleg kell mutatni. Amint a lovas teljesítette 

a pályát, összetett pontszámát is meg kell jeleníteni. 

vi) „A” kategóriás verseny kombinált számában az eredményjelzőn mutatni kell a szám  

állását, valamint a lőtéren született eredményeket is.    
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1.18.3 Végső pontszámok és helyezések 

Normál körülmények között (büntetések nélkül) az a versenyző/csapat a győztes, amelyik a 

kombinált számban elsőként halad át a célvonalon. Ha a győztesnek összesítésben kevesebb 

pontja van, akkor öttusa pontokat kell e versenyző/csapat eredményéhez hozzáadni, hogy az 

eredmény ugyanaz legyen.  

 

A végső eredménylista a verseny végeztével készül. A sorrendben először a helyezést, utána az 

elért pontokat kell feltüntetni. Elutazásuk előtt a listát valamennyi csapat és az UIPM delegátusai 

számára is át kell adni. 

 

1.18.4 Holtversenyek 

 

• Két vagy több versenyző közötti kettő, három vagy négy rész utáni holtverseny esetén  

az utolsó számban elért jobb eredményt kell figyelembe venni. Ha ezt követően a 

holtverseny továbbra is fennáll, az eggyel korábbi számban jobb eredményt elérő 

versenyzőt kell előbbre rangsorolni és így tovább. Ha a holtverseny még ezek után is 

fennáll, az öttusa világranglistán (PWR) elfoglalt helyezés alapján előrébb álló 

versenyző/csapat végez előrébb. 

• Ha több versenyző holtversenyben ér a kombinált szám végén a célba és a helyezést 

célfotóval sem lehet megállapítani, a kombinált számban jobb eredményt elérő 

versenyző végez előrébb. Ha a holtverseny még mindig fennáll, az eggyel korábbi 

(lovaglás) ill. még korábbi (vívás és úszás) számban elért eredmény dönt. 

Ha a holtverseny ezek után sem szűnik meg, a jobb PWR helyezéssel rendelkező 

versenyző végez előrébb. 

• E szabály érvényes a selejtezők utáni pontszámra vonatkozó holtversenyek 

megszüntetése és a versenyzők rangsorolása szempontjából is. 

 

1.18.5 Csapat sorrend egyéni versenyben 

i) A csapatverseny sorrendjét a három csapattag által elért pontszámok összessége adja 

(négy versenyző esetén a három legjobbé).  

ii) A csapatsorrend megállapításánál csakis a minimum 3 fővel benevezett csapatokat lehet 

figyelembe venni. 

iii)  A döntőben a több fővel induló csapatokat kell előrébb rangsorolni 

A három (vagy több) fővel induló csapat megelőzi a döntőben 2 fővel induló csapatot; 

A döntőben két fővel induló csapat megelőzi a döntőben 1 fővel induló csapatot; 

A döntőben versenyzővel nem rendelkező csapatok kerülnek a rangsor végére 

iv) A döntőbe bejutott versenyzőknél a döntőben elért eredményt kell figyelembe venni 

v) A döntőbe nem jutott versenyzőknél az elődöntőben elért eredményt kell figyelembe 

venni. 

vi) Az azonos létszámú csapatok részvételével rendezett döntőben, a győztes a magasabb 

pontszámmal rendelkező csapat lesz. Holtverseny esetén az 1.18.4 pontot kell 

alkalmazni. Ha a holtversenyt nem megszüntethető, azonos helyezést kell hirdetni.  

 

1.18.6 Díjak és elismerések 

i) VB-n az UIPM által biztosított érem szalaggal kerül átadásra oly módon, hogy az egyéni 

versenyben győztes versenyző ill. a csapatversenyben, valamint a váltóversenyben élen 

végzett csapatok valamennyi tagja aranyérmet vehet át. 

Ezüstérem jár a második, bronzérem a harmadik helyezés után   

ii) Ugyanez érvényes a Világ Kupa Döntőn is, ahol az egyéni győztesek az UIPM által 

adott pénzdíjban is részesülnek.  
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„E” RÉSZ A TELJESÍTMÉNYEK RÖGZÍTÉSE 

 

1.19 ÖTTUSA VILÁG RANGLISTA (PWR)  

1.19.1 Hivatalos lista 

i) A PWR az öttusa versenyzők rangsorolásának hivatalos listája, amely tartalmazza az 

elmúlt 12 hónapban a minimum 3 ország és 12 versenyző (UIPM-nél regisztrált és 

licenccel rendelkező) részvételével megtartott UIPM versenyeken elért legjobb három 

helyezés után járó ranglista pontokat. Ha a 12 hónapos időszak alatt egy versenyből 

kettő is volt (például: 2 kontinentális bajnokság, 2 Világ Kupa, 2 Világ Kupa Döntő), 

akkor ezek közül az időben legutóbbi számít be a PWR-be. 

ii) Az elnyerhető PWR pontokat a verseny szintje és a versenyző végső helyezése 

határozza meg az 1. sz. Függelékben szereplő PWR pont táblázat szerint. PWR pontokat 

csak azok a versenyzők szerezhetnek, akik a versenyt teljesítették. 

iii) Külön egyéni PWR lista létezik felnőtt, junior és ifjúsági korcsoportban mindkét nem 

számára. A lista az UIPM weblapján folyamatosan frissül minden versenyt követően, 

az ott elért eredmények technikai bizottság általi hitelesítése után. A PWR lista 

korcsoport, nem, valamint dátum szerint azonosítható. Az ifjúsági PWR-be csak olyan 

versenyek számítanak be, ahol vívás, úszás és kombinált szám is lebonyolításra került. 

iv) Junior és ifjúsági korú versenyzők a korcsoportjuknak megfelelő PWR listán 

szerepelnek ill. ennél magasabb szintű PWR-en, amennyiben ilyen versenyeken is 

indultak. A felnőtt/junior versenyeken induló ifi versenyzők által szerzett PWR pontok 

az ifjúsági PWR-n jelennek meg 

iv) Amennyiben egy év során a felnőtt vagy junior váltó versenyek száma háromnál több, 

úgy a nemzetek szerinti vegyes váltó PWR-t és nemzetek szerinti váltó PWR-t is 

publikálni kell. 

v) Külön PWR listát kell létrehozni az olimpiai és ifjúsági olimpiai rangsorokhoz is 

 

1.19.2 UIPM versenyek szintjei 

i) A PWR létrehozásához ill. kezeléséhez az UIPM versenyeit négy szintben állapították 

meg: 

1. szint: Olimpiai Játékok, VB, Világ Kupa Döntő 

2. szint: 2. szint előírásainak megfelelő kontinentális bajnokságok/Játékok, Világ Kupa 

versenyek, CISM VB 

3. szint: 3. szint előírásainak megfelelő regionális bajnokságok/Játékok, nemzetközi 

ranglista versenyek 2. szint előírásainak nem megfelelő kontinentális 

bajnokságok, Világ Kupa versenyek, CISM VB 

4. szint: A 3. szint előírásainak nem megfelelő kontinentális bajnokságok, Világ  Kupa 

versenyek regionális bajnokságok és nemzetközi ranglista versenyek 

 

ii) A 2-4. szintű versenyek szintjének meghatározásához használt kritériumok 

 2. szint 3. szint 4. szint 

 Európa más kontinens Európa más kontinens Európa más kontinens 

 Nat A % Nat A % Nat A % Nat A % Nat A % Nat A % 

Ffi 10 32 30 8 26 15 8 24 20 6 20 10 6 18 5 4 16 0 

Női 8 30 30 6 20 15 6 20 20 4 16 10 4 16 5 3 12 0 

 

Nat   =   résztvevő nemzetek száma: csak azok az országok vehetők figyelembe, amelyeknél 

minimum egy fő versenyző volt, aki mind az öt számban elindult 

A      =    résztvevő versenyzők létszáma: csak azok a versenyzők vehetők figyelembe, akik öt 

számban indultak és minimum 875 pontot (férfiak), 800 pontot (nők), 700 pontot 

(junior fiúk), 575 pontot (junior lányok) értek el. DNF és EL érvényes eredménynek 

számít. DNS és DSQ nem számít be. 

Selejtező és ifjúságiak (4 szám): 550 pont férfi/női 

%     =    indult versenyzők hány százaléka van az aktuális PWR lista első 100 helyezettje között 
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1.19.3 PWR holtverseny eldöntésének szabályai 

i) Amennyiben a PWR listán kettő vagy több versenyző áll azonos pontszámmal, azt kell 

előrébb rangsorolni, aki a legutóbbi 3 versenyen a legjobb helyezést érte el. 

ii) Ha a ranglista pontok száma továbbra is egyenlő, azt kell előrébb rangsorolni, aki több 

PWR pontot szerzett a legutóbbi versenyen. 

iii) Ha a ranglista pontok száma továbbra is egyenlő, azt kell előrébb rangsorolni, aki az 

aktuális PWR-be beszámító legutóbbi VB-n több PWR pontot szerzett. 

 

1.19.4 Világ Kupa állás 

i) A VK állását minden VK forduló után közzéteszik. A lista számításának alapja az éves 

VK sorozatban elért három legjobb eredmény után járó PWR pontok összessége. 

A VK versenyeken induló minden versenyző helyezésének megfelelő pontokat kap. 

ii) A VK ponttáblázat megegyezik a PWR-rel 

iii) A legjobb 33 (vagy 32) versenyző VK döntőbe való kvalifikációjához a VK 

versenyeken elért három eredmény összegét kell alapul venni. Háromnál kevesebb 

eredmény esetén az adott versenyzőt kettő vagy egy versenyen elért pontjai alapján 

rangsorolják. Pontegyenlőség esetén az 1.19.3 pont az irányadó azzal, hogy itt egy 

esemény helyett egy VK verseny számít. Az utolsó helyeket a múlt évi világbajnok, 

olimpiai évben az aktuális olimpiai bajnok és a rendező ország két versenyzője (ha 

másként nem jutottak be) foglalják el. Ha egy versenyző a VK döntőn való szereplést 

lemondja, helyette a VK rangsorban soron következő versenyző indulhat el. 

iv) A VK döntőben a célvonalon elsőként áthaladó versenyző az „Öttusa Világ Kupa 

Győztes” címet kapja. 

v) A Világ Kupa végső sorrendje a VK döntőn elért eredményeknek szerint alakul  

vi) Azonos pontszám esetén azt a versenyzőt kell előrébb rangsorolni, aki a Világ Kupa 

versenyeken a legjobb helyezést érte el. Ha a holtverseny továbbra is fennáll, az a 

versenyző kerül előrébb, aki a legutóbbi VK versenyen előrébb végzett. Ha a 

holtverseny még ezek után sem szűnik meg, azt a versenyzőt kell előrébb rangsorolni, 

aki több VK fordulón indult. 

 

 

1.20 ÖTTUSA VILÁGCSÚCSOK 

Az öttusában világcsúcsokat csak a korcsoportok (felnőtt, junior, U19 (YA)) és nemek szerint 

megrendezett „A” kategóriás versenyeken lehet elérni. Világcsúcsot csak akkor lehet 

hitelesíteni, ha az azt elérő versenyző az adott számban nem kapott büntetést 

i) Csúcsot egyéniben, kétfős váltóban (azonos nemek) valamint kétfős vegyes váltóban 

lehet felállítani 

ii) A csúcsok az alábbiak lehetnek: 

vívás – legtöbb elért pont, győzelmek és vereségek száma a 36 fős rangsoroló vívásban. 

A bónusz vívásban elért pontok is számítanak. 

úszás – legjobb idő és az ehhez járó legtöbb pont 200 m-en 

kombinált szám – legjobb idő bármely pályán és az ehhez járó legtöbb pont 

Összpontszám – a versenyben elért legtöbb pont 

iii) Váltóban csak akkor lehet világcsúcsot elérni, ha azonos nemű váltónál minimum 16, 

vegyes váltónál pedig maximum 24 csapat indul 

iv) Kontinentális és egyéni csúcsokat statisztikai céllal lehet rögzíteni  

 

 

„F” RÉSZ BIZTONSÁG ÉS FEGYELEM 

 

1.21 BIZTONSÁG 

1.21.1 Versenyzők felelőssége 

A versenyzők saját kockázatukra és felelősségükre gondoskodnak fegyverzetükről, 

felszereléseikről és ruházatukról továbbá ugyanez vonatkozik versenyzésükre is, azzal a 

feltétellel, hogy be kell tartani az egyes számokban érvényes szabályokat. Lovaglásban nem 

állhat rajthoz az a versenyző, aki nem rendelkezik nemzeti szövetsége lovas tudásával 

kapcsolatos, az UIPM részére kiállított írásos igazolásával vagy erre vonatkozó engedélyével 

(pl. a nemzetközi licenc révén). 
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1.21.2 Biztonsági intézkedések és a szervező bizottság feladatai  

A szabályokban lefektetett biztonsági intézkedések és előírások célja a versenyzők 

biztonságának növelése, de ezt természetesen garantálni nem lehet. Ebből adódóan és az 

alkalmazás módjától függetlenül, nem merülhet fel a szervezésben résztvevő UIPM, a 

szervezők, a hivatalos személyek vagy bármely olyan személy felelőssége, aki balesetet okoz. 

 

1.21.3 Felszerelés 

A versenyeken résztvevő valamennyi versenyző köteles olyan felszerelést használni, amely 

megfelel a jelen szabályokban, a Technikai Felszerelés Szabályzatában és más, UIPM által 

hozott irányelvekben foglaltaknak. 

 

1.21.4 Viselkedés 

A különféle számok versenyeiben résztvevő vagy ott jelen lévő személyeknek megfelelő és 

fegyelmezett módon kell viselkedniük. A verseny során tilos a küzdőteret megközelíteni, a 

versenyzőknek tanácsot adni, a bírókat vagy más hivatalos személyeket bírálni vagy inzultálni, 

a bíró döntése előtt tapsolni, illetve a verseny lefolyását bármely más módon akadályozni. 

Szükség esetén a mérkőzésvezető azonnal megállíthatja a versenyt a zökkenőmentes 

lebonyolítás fenntartása érdekében. 

 

1.21.5 Belépés a küzdőtérre 

Az adott szám küzdőterére csak az alábbi személyek léphetnek be: 

i) UIPM elnöke és a Végrehajtó Bizottság tagja 

ii) UIPM technikai delegátus/nemzeti technikai megfigyelő 

iii) UIPM orvosi küldöttek 

iv) Fellebbviteli Zsűri tagjai 

v) Versenyzők, akiket csapatuk hivatalos tagja kísér 

vi) Kijelölt bírók valamint az SZB által megbízott személyek és kisegítők 

 

1.21.6 Korlátozott belépés 

Ha a verseny helyszínén belül külön elkerített és megfelelően jelzett terület vagy Edzői Zóna 

kerül kialakításra, akkor ide csakis a versenyzők, versenybírók, földbírók, időmérők, eredmény 

rögzítők, valamint az UIPM TD/NTO léphetnek be. Minden további személynek e területen 

kívül a számukra az SZB által kijelölt területen kell tartózkodniuk 

 

1.21.7 Edzői zóna (ZFC) 

i) A Szervező Bizottság az egyes számok helyszínén egyértelműen megjelölt Edzői Zónát 

hozhat létre a küzdőtér és a tribün közvetlen közelében 

ii) Az Edzői Zónában tartózkodó edzők az 1.22.2 pont értelmében nemzeti felszerelést 

kötelesek viselni 

iii) Az Edzői Zónában tartózkodó edzők létszáma nem lehet több, mint ahány versenyzőjük 

az adott számban versenyez 

 

 

1.22 KÖTELEZETTSÉGEK 

(versenyzők, hivatalos kísérők, nemzeti szövetségek és tagjai, szervező bizottság és annak 

tagjai) 

1.22.1 Nyilatkozatok 

Az UIPM versenyein résztvevő versenyzők, csapatkísérők valamint az SZB tagjai kötelesek 

tiszteletben tartani az UIPM Alapszabályában és szabályaiban foglaltakat, valamint a fair play 

szellemét. A versenyzők és a csapatkísérők kötelesek aláírni a Versenyzők és Csapatkísérők 

Kötelezettségeinek Nyilatkozatát, valamint az UIPM Döntőbíráskodásának Elfogadásáról szóló 

Nyilatkozatot. Mindkét nyilatkozatot az UIPM iroda biztosítja. Az UIPM szponzori programján 

keresztül ingyenes felszerelésben részesülő versenyzők és csapatkísérők a  fentieken 

kívül egy Marketing Nyilatkozatot is kötelesek aláírni. 
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1.22.2 Ruházat 

i) A versenyzők az adott szám szabályaiban rögzítetteknek megfelelő felszerelést és 

ruházatot kötelesek használni 

ii) A csapatkísérőknek is megfelelő öltözékben, legalább egy nemzeti válogatott 

melegítőben kell megjelenniük. 

iii) Tilos piszkos vagy olyan ruházatban versenyezni, amelyen nem az adott versenyző 

nemzetének megkülönböztető jelzése, zászlója, címere, ország vagy város neve szerepel  

iv) Szabálytalan ruházatban megjelenő versenyzőkkel vagy csapatkísérőkkel szemben 

büntetés szabható ki ill. fegyelmi eljárás foganatosítható 

v) Minden év első Világ Kupa versenyét megelőzően a nemzeti szövetségeknek meg kell 

adniuk az UIPM felé nemzeti felszereléseik fényképpel dokumentált leírását és 

részleteit és vállalniuk kell azok versenyzők és edzők általi használatát a küzdőtéren és 

bármely Edzői Zónában. 

 

1.22.3 Felszerelés és annak ellenőrzése 

i) Az akkreditációs központban az SZB köteles tájékoztatni a versenyzőket és kísérőket a 

felszerelés kontroll időpontjáról és helyszínéről 

ii) A versenyzők a verseny hivatalos időrendjében megadott időpontban kötelesek 

megjelenni a felszerelés ellenőrzésen az adott versenyszám során valamennyi, általuk 

használni kívánt felszereléssel 

iii) A vívó szám felszerelés kontrollján legfeljebb négy fegyver, három testvezeték, két 

sisak és egy pár kesztyű vizsgálható be. A kombinált számban ugyanez két pisztoly, a 

lovaglásban egy fejvédő lehet. A felszereléseket valamennyi csapat egy táskában 

köteles leadni a kontrollon.  

iv)  A bevizsgált és aláírt megkülönböztető jelzéssel ellátott felszerelések a csapatvezető 

számára kerülnek átadásra minimum egy órával az adott szám kezdete előtt, míg 

egynapos lebonyolítás esetén az első szám kezdete előtt 

v)  A végső ellenőrzésre valamennyi számban a vonatkozó szabály adott fejezetében 

foglaltak szerint kerül sor. A versenyben nem indulhat az a versenyző, akinek a 

felszereléséről hiányzik a kontroll matrica. A felszerelésre vonatkozó szabályok 

megsértése esetén az illető versenyzővel vagy csapattal szemben büntetést kell kiszabni. 

 

1.22.4 Rajtszámok 

Az SZB által biztosított rajtszámok hivatottak jelezni a rajtsorrendet vívásban, lovaglásban és a 

kombinált számban. Az UIPM Vizuális Irányelveinek megfelelő rajtszámokat a versenyzők 

kötelesek viselni. 

 

1.22.5 Orvosi/dopping kérdések 

Az UIPM Anti-Dopping Szabályaiban és Eljárási rendjében foglaltaknak megfelelően a 

versenyzőknek a dopping vizsgálaton való részvételt el kell fogadniuk és annak alá kell vetniük 

magukat  

 

1.22.6 Biztosítás 

Minden nemzeti szövetség köteles megfelelő biztosítással ellátni versenyzőiket és a kísérőket 

az UIPM szabályai szerint rendezett versenyeken felmerülő kockázatokkal szemben beleértve a 

sérülést és betegséget is. Az SZB és az UIPM a delegációk bármely tagja által elszenvedett 

bármely sérülés, fizikai kár vagy betegség vonatkozásában semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

1.22.7 Dohányzás 

A dohányzás valamennyi versenyhelyszínen tilos. 
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1.23 FEGYELMI SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK 

A különféle számok versenyein résztvevő valamennyi személy köteles fegyelmezetten, a 

verseny zökkenőmentes lebonyolításának zavarása nélkül viselkedni. A versenyzők is jó 

viselkedést tartoznak mutatni, tiszteletben kell tartaniuk a hivatalos szervek utasításait és 

döntéseit a verseny egész időtartama alatt beleértve a bemelegítést is. Be kell tartaniuk a 

szabályokat, a bírók döntéseit, tiszteletet kell mutatniuk a versenyszám igazgatók, a Zsűritagok 

felé, engedelmeskedniük kell a vezetőbíró és bírók utasításainak, felszólításainak és kéréseinek 

egyaránt. E szabály bármilyen megsértése eljárást von maga után az UIPM szabályaiban 

rögzítettek szerint. 

 

1.23.1 Fegyelmi lépések 

A büntetések a versenyzőkkel szemben kerülnek alkalmazásra. Fegyelmi eljárásra az UIPM 

Etikai Kódexében foglaltak szerint kerül sor.  

 

1.23.2 Büntetések versenyzőkkel szemben 

A versenyzők által bármely számban elkövetett szabálysértést az UIPM verseny szabályaiban 

foglaltaknak megfelelően büntetéssel kell sújtani. Az egyes számok szabályai rögzítik a 

szabálysértések típusait és az azokért járó büntetéseket. 

i)  A büntetéseket a versenybírók állapítják meg, majd azonnal tájékoztatják a versenyzőt 

és/vagy edzőt és egyidejűleg feljegyzik a szabálysértés típusát és a kirótt büntetést is. 

ii) A kiróható büntetések az alábbiak lehetnek: rajttól való eltiltás, figyelmeztetés, idő és 

pont büntetés, kizárás 

 

1.23.3 Fegyelmi büntetések versenyzőkkel szemben  

i) A fair play szellemének sérelme, sportszerűtlen viselkedés ill. az UIPM Alapszabálya, 

az UIPM belső szervezeti szabályai, az UIPM orvosi szabályzata továbbá más UIPM 

szabályok megsértése esetén a vétkes versenyzővel szemben fegyelmi büntetést kell 

alkalmazni. Az UIPM Etikai Kódexe tartalmazza a szabálysértések típusait, a fegyelmi 

büntetések előfeltételeit, valamint azok fajtáit 

 

1.23.4 Fegyelmi eszközök más személyekkel szemben 

i) A fair play szellemének sérelme, sportszerűtlen viselkedés ill. az UIPM Alapszabálya, 

az UIPM belső szervezeti szabályai, az UIPM orvosi szabályzata továbbá más UIPM 

szabályok megsértése esetén a vétkes edzővel, csapatkísérővel, az UIPM stáb és annak 

tagjaival, az UIPM bizottsági és egyéni tagjaival ill. nézőkkel szemben fegyelmi 

büntetést kell alkalmazni.  

 

1.23.5 Szankciók nemzeti szövetségekkel és szervező bizottságokkal szemben 

Nemzeti szövetségekkel és szervező bizottságokkal szembeni szankciók vonatkozásában az 

UIPM Alapszabálya, Etikai Kódexe ill. belső szervezeti szabályai az irányadók. 

 

1.23.6 Büntetésekről szóló döntések 

Véglegesnek számítanak az adott szám szabályainak értelmében és az illetékes hatóságok által 

büntetések tárgyában meghozott olyan döntések, amellyel szemben egyidejű szóbeli panasznak 

vagy bármely óvásnak helye nincs. Ilyen esetben jogi meghallgatásra nem kerül sor. Büntetés 

kiszabása esetén az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a versenyzőt vagy csapat 

képviselőjét a tényről majd hivatalosan is feljegyzi az adott büntetést típusát és okát. 
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1.23.7 Kizárás és diszkvalifikáció 

i) Kizárás (EL) 

Kizárást olyan komoly szabálysértés esetén kell alkalmazni, amelyet egyébként 

szándékosan nem követtek volna el. A számból kizárt versenyző nulla pontot kap 

teljesítményére, de a további számokban ettől függetlenül elindulhat. 

ii) Diszkvalifikáció (DSQ) 

Diszkvalifikációt kell alkalmazni a szám szabályainak szándékos kijátszása, csalárd 

megkerülése vagy akár ennek kísérlete esetén. A diszkvalifikációval sújtott versenyző 

a verseny további szakaszaiban már nem vehet részt. 

iii) Diszkvalifikáció sportszerűtlen viselkedésért (DQB) 

Súlyosan sportszerűtlen viselkedés esetén az illető versenyzőt DQB-vel kell sújtani. Az 

UIPM eseményen diszkvalifikált versenyző a további számokban ill. a bajnokság még 

hátralévő versenyeiben nem indulhat és vele szemben további szankciók állapíthatók 

meg.  

 

1.23.8 Szóbeli panasz 

i) A küzdőtéren a versenybíró által ténykérdésben hozott döntés végleges, azzal szemben 

panasz vagy óvás nem nyújtható be.  

ii) Ha az érintett versenyző vagy más személy úgy véli, hogy az illetékes hatóság döntése 

helytelen, kérheti annak magyarázatát. Ha a magyarázatot nem találja kielégítőnek, 

udvarias formában és formalitások nélkül szóbeli panaszként továbbviheti a kérdést az 

adott versenyszám igazgatójához. A szóbeli panasz a döntéssel kapcsolatos 

elégedetlenség kifejezése, amelyet a versenybíró döntésével kapcsolatosan akár a 

versenyző, akár csapatkísérője megtehet. 

 

1.23.9 Óvás 

i) A szóbeli panasszal kapcsolatban meghozott döntéssel szemben óvás adható be a 

fellebbviteli Zsűri felé. Az óvás a versenybíró által hozott döntéssel szembeni 

elégedetlenség kifejezése. Minden óvást írásban, angol nyelven, a megfelelő 

szabálypontokra való hivatkozással az érintett döntés meghozatalától számított 15 

percen belül kell benyújtani. 

ii) Óvás szóban is benyújtható olyan esetben, ha az eredményszámítási hibával vagy az 

előző számban elkövetett olyan versenyszabály sértéssel kapcsolatos, amely 

befolyásolja az adott versenyző soron következő számbeli rajt pozícióját. Ilyen jellegű 

óvást a soron következő szám megkezdése előtt legkésőbb 20 perccel kell beadni. 

iii) Valamennyi óváshoz 60 Euró vagy ennek megfelelő más összeget kell letétbe helyezni. 

Ha az óvást elfogadják, az összeg visszajár az óvást benyújtó személynek. Ha az óvást 

elutasítják, az összeg az UIPM-é marad. 

 

1.23.10 Óvások és fellebbezések miatti megszakítások 

i) Amennyiben az óvás nem tesz szükségessé felszerelés kontrollt, a verseny megszakítás 

nélkül folytatódik 

ii) Amennyiben a fellebbviteli Zsűri újrajátszást rendel el, ezt minél hamarabb le kell 

bonyolítani 

iii) Amennyiben egy ilyen jellegű óvást vagy fellebbezést jogtalannak minősítenek, az 

érintett versenyző büntetést kap 

  



 

Nem hivatalos fordítás, óvásra nem használható 
25 2019. március 21. 

 

„G” RÉSZ MELLÉKLETEK 

 

1. FÜGGELÉK – PWR PONTOK 

ÖTTUSA VILÁG RANGLISTA PONTTÁBLÁZAT 

 

DÖNTŐSÖK 

 

Hely Verseny szintje 

 1 2 3 4 

1 80 60 40 20 

2 75 55 36 17 

3 70 51 33 15 

4 66 48 31 13 

5 63 46 29 11 

6 60 44 27 10 

7 58 42 25 9 

8 56 40 23 8 

9 54 39 22 7 

10 52 38 21 6 

11 50 37 20 5 

12 48 36 19 4 

13 46 35 18 3 

14 44 34 17 2 

15 42 33 16 1 

16 40 32 15 1 

17 39 31 14 1 

18 38 30 13 1 

19 37 29 12 1 

20 36 28 11 1 

21 35 27 10 1 

22 34 26 9 1 

23 33 25 8 1 

24 32 24 7 1 

25 31 23 6 1 

26 30 22 5 1 

27 29 21 4 1 

28 28 20 3 1 

29 27 19 2 1 

30 26 18 1 1 

31 25 17 1 1 

32 24 16 1 1 

33 23 15 1 1 

34 22 14 1 1 

35 21 13 1 1 

36 20 12 1 1 

37 19 11 1 1 

38 18 10 1 1 

39 17 9 1 1 

40 16 8 1 1 

41/42/43… 15/14/13… 7/6/5….. 1/1/1…. 1/1/1… 

 


