
 

 

 

 

Gondolatok a kényszerű hazai  versenyszünet idején. 

Gál László írása 

 

Egy kis elmélkedés az íratlan, vagy „szokásba vett” szabályokról.  

Úgy is feltehetném a kérdést:  

Hol a határ, meddig lehet elmenni a szabályok által nem, vagy kevésbé egyértelműen meghatározott 

területeken? 

Jobban megvilágosodik a kérdés, ha néhány példán keresztül próbálom kibontani azt, ami engem, 

mint gyakorló versenybírót / esetenként a versenybíróság elnökét/zavar és töprengésre késztet. 

 

Lássuk az első példát: 

A versenykiírás tartalmaz előfutamot és döntőt, igen ám, de a kevés számú induló miatt az előfutam 

idejében kerül sor a döntőre. / sajnos egyre gyakrabban előforduló eset, már-már bajnokságokon is/ 

Szokás, amennyiben a versenyzők/vagy edzőik/ kérik, egy un. „második futást” engedélyez a 

versenybíróság elnöke.  

 

Milyen szabály alapján teheti meg ezt az elnök? Mit ér ez az eredmény? Csúcs, szint, vagy csak 

ranglista eredményként hitelesíthető? 

 

Gyakorlati válasz: igen, szabályos az eredmény, mert az elnök engedélyezte!!!  

Tudom az idevonatkozó álláspontot: az elnök a versenykiírástól csak rendkívüli, főleg az 

időrendváltozással kapcsolatos, esetben térhet el, illetve csak a MASZ szakmai vezetése kérésére 

tehet ilyet, mert Ő szükséges szakmai indokokkal támasztja alá kérését. 

 

Megoldás lehet erre a, sajnos egyre sűrűbben előforduló kérdésre központilag döntést hozni, vagy a 

versenykiírásokban kötelezően előírni a második futás lehetőségének megfelelő feltételekkel történő 

elrendelését. 

 

Második példa: 

Tulajdonképpen leggyakrabban gátfutás esetén fordul elő, hogy az edző, vagy a szakvezetés kérésére 

a „menő” versenyző a saját korosztályának megfelelő gáttávolság és, - magassági feltételekkel egy 

magasabb korosztály más gát feltételekkel rendezett futamában indul a jobb eredmény elérésének 

reményében. 

 

Ugyanez előfordul, ami már sokkal nagyobb gond, különböző korosztályok futamát kevés induló 

esetén összevonják. Lehet engedélyezni, milyen szabály alapján….. 

 Mit ér ez az eredmény? Csúcs, szint, vagy csak ranglista eredményként hitelesíthető-e? 

Az idevonatkozó szabály szerint ez teljesen szabálytalan, mégis előfordul. Kövessük e rossz 

gyakorlatot a jövőben a jobb eredmény, a látványosabb verseny érdekében? 

 

 



 

Harmadik példa: 

Az új, szigorú rajtszabály alkalmazásánál elő - előfordul az azonnali kizárás. 

Ugyanakkor szintén szabályváltozás lehetővé teszi az indítóbíró döntésének felülbírálását /még a 

kiugrásjelző használata esetén is/. 

 

Na, itt kezdődik a baj. Az edző vagy képviselője /pl. szakosztályvezető, szülő/, a legkisebb kétely 

esetén azonnal megkérdőjelezi az indító döntését és ÓV. A vezetőbíró engedélyezi az indulást „óvás 

alatt”, mert ez látszik a legkényelmesebb, és az indítóbírót kivéve mindenki részére a legmegfelelőbb 

megoldásnak.  

 

Jó eredmény esetén adminisztrálják is az óvást és minden megy a maga útján, de ha hivatalosan nem 

óvnak, akkor is meg „szoktuk” engedni továbbjutás esetén a „vétkes” versenyző további rajthoz 

állását./Ha már itt van hadd fusson/!/, mert kinek ártunk evvel?  

Senkinek csak a szabályok következetes betartásának, a versenybírói tekintélynek, magának az 

atlétika tisztaságában hívőknek. 

 

Ugye érdemes elgondolkozni ezeken, nem ártana, ha a szakbizottságok/ edzői, utánpótlás, 

versenybírói, stb./ is állást foglalnának a kérdésekben. 

Segítséget kellene adni a versenybíróknak, kik csak a szabályokat szeretnék betartani úgy, hogy ne 

váljanak az „atlétika ellenségeivé”. 

 

2012. január 27. 

Gál László 

 

 

 


