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Érvényes 2018. január 1-től visszavonásig, az elnökség 2018/15. sz. határozata alapján. 
 
U17-es korosztály 

• saját nemzeti futómez 
• saját bordó pamut short 
• saját fehér környakú póló 
• kölcsönbe: bordó-fehér pódium melegítő 
• saját, MÖSZ által biztosított egyéb adidas póló  

(az utazási információkban kerül konkrétan meghatározásra)  
• kölcsönbe: utazó formaruha blézer/zakó, chino nadrág  

(nem alapértelmezetten kerül használatra, hanem az adott verseny előtt a 
szövetségi kapitány döntése alapján)  
Az utazási információkban erről minden esetben adunk majd pontos 
tájékoztatást. 

 
U19-es korosztály 

• saját nemzeti futómez 
• saját bordó környakú póló 
• saját bordó pamut short 
• saját pamut melegítő, alsó+felső (mackó) 
• saját bordó-fehér pódium melegítő 
• saját, MÖSZ által biztosított egyéb adidas póló 

( az utazási információkban kerül konkrétan meghatározásra) 
• kölcsönbe: blézer/zakó, sötétkék kardigán/pulóver, chino nadrág  

(nem alapértelmezetten kerül használatra, hanem az adott verseny előtt, a 
szövetségi kapitány döntése alapján) 
Az utazási információkban erről minden esetben adunk majd pontos 
tájékoztatást. 

 
Junior, U24, illetve Felnőtt Európa és Világbajnokságon induló versenyzők: 

• saját nemzeti futómez 
• saját zöld melegítő (alsó+felső) 
• saját fehér nemzeti pulóver 
• saját zöld póló 
• saját piros póló 
• saját zöld short 
• saját, MÖSZ által biztosított egyéb adidas póló 

(az utazási információkban kerül konkrétan meghatározásra) 
• kölcsönbe: blézer/zakó, chino nadrág , sötétkék kardigán/pulóver 
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Egyéb junior és felnőtt versenyek (Világkupák….stb.) 

• kölcsön zöld melegítő (alsó+felső) 
• saját, MÖSZ által biztosított egyéb adidas póló 

(az utazási információkban kerül konkrétan meghatározásra) 
• saját zöld póló 
• saját piros póló 
• kölcsön zöld short 

 
A megnevezett felszerelést, felszereléseket minden esetben a MÖSZ biztosítja.  
 
Az utazási információs anyag továbbra is tartalmazni fogja a formaruhák átvételének és 
visszahozatalának pontos időpontjait. A dátumok figyelmen kívül hagyása pénzbüntetést von 
maga után! 
 
A versenyző kizárólagos felelőssége, hogy az adott versenyre a Szabályzatban és az utazási 
információs anyagban leírtaknak megfelelően, rendelkezzen a megnevezett felszerelésekkel, 
azokat hiánytalanul magával vigye és fel is vegye! A megrongálódott vagy elveszített 
felszerelések pótlása, javítása kizárólag a versenyzőt terhelik. Ezen kötelességeinek 
elmulasztása esetén az adható jutalomból alkalmanként, 10% levonásra kerül. 
 
A 2018-as évben KIZÁRÓLAG az alábbi UIPM által jóváhagyott felszerelésben lehet 
versenyezni a záró számban! 
 
 futófelső alsó1. alsó2. 
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