
Magyarország Atlétikai Váltófutó Bajnoksága 
2017 

 
 

A bajnokság helyszíne:    Ikarus BSE Atlétika Stadion, 1165 Budapest, Bátony u. 1-33. 
A bajnokság rendezője:   a Magyar Atlétikai Szövetség 
 
A bajnokság ideje:    2017. szeptember 16. szombat 
     
A versenybíróság: 

elnöke:   Kerner Péter 
elnökhelyettese:  Rados Lászlóné 
technikai helyettese:  Rózsa István 
titkára:   Hubacsek Dóra 

 
A bajnokság résztvevői: 
 Azok az újonc, serdülő, ifjúsági, junior, valamint felnőtt korosztályú versenyzők, akik érvényes MASZ 

versenyengedéllyel rendelkeznek, és sportszervezetük a nevezési határidőig a bajnokságokra 
benevezett.  

 
Korlátozások: 
 - Váltóbajnokságon az újonc versenyző csak a saját korosztályában versenyezhet. 

- A váltóbajnokságon a serdülő, ifjúsági és junior korú versenyzők - a rájuk vonatkozó 
versenyeztetési szabályok betartása mellett - magasabb korcsoportban is rajthoz állhatnak, de 
azonos versenyszámban csak egy korosztályban indulhatnak.  
- A serdülő versenyző, ha 4x300 m-en vagy hosszabb futószámban indult, utána aznap más 
versenyszámban már nem indulhat. 
- Az ifjúsági és junior versenyző, ha 4x400 m-en vagy hosszabb futószámban indult, utána aznap más 
versenyszámban már nem indulhat. 
- A felnőtt váltókban maximum két fiatal korú (serdülő; U18 vagy U20) versenyző indulhat. 

 
Nevezés:  on-line nevezés indul:  2017.09.04. hétfő, 00:00 
  on-line nevezés zárul:  2017.09.11. hétfő, 23:59 
 
Egy egyesület több váltót is nevezhet, de a különböző váltók tagjainak cserélgetésére nincs lehetőség. Egy 
váltóban 6 fő nevezhető, a ténylegesen futók megnevezése és a futási sorrend megadása a jelentkezéssel egy 
időben történik, és kizárólag a megadott sorrendben versenyezhetnek az atléták! 
 
Nevezési díj: a váltók nevezési díja az egyéni nevezési díjakkal megegyező, azaz:  

Újonc és serdülő váltó:     600.- Ft 
Ifjúsági váltó:      800.- Ft  
Junior váltó:   1000.- Ft 
Felnőtt váltó:   1500.- Ft 

 
Versenyszámok: a váltóbajnokság versenyszámai:  

újonc:   fiú és leány:  4x100 m, 4x600 m 
serdülő:  fiú és leány:  4x100 m, 4x300 m, 4x800 m 
ifjúsági:  fiú és leány:  4x100 m, 4x400 m  

   fiú:  4x1500 m 
   leány:   4x800 m 

junior:   férfi és női : 4x100 m, 4x400 m 
   férfi:   4x1500 m 
   női:   4x800 m 

felnőtt:  férfi és női:  4x200 m, 4x800 m  
 
Jelentkezés: Az adott versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul. 
Call room: a megjelenés kötelező, bevezetés: 15 perccel az adott futam előtt! 



Díjazás:  A győztes csapatok elnyerik a „Magyarország 2017. évi Újonc, Serdülő, Ifjúsági, Junior ill. Felnőtt 
Váltóbajnoka” címet. 

 
Egyebek: 4x100m-es váltóknál 8 csapatnál kevesebb indulói létszám esetén az előfutam elmarad és a döntő 

idején rendezzük az időfutamot. Ezt a nevezések közzétételekor, illetve a jelentkezés lezárása után 
a helyszínen kihirdetjük, ennek függvényében az időrend módosulhat! 
Az öltözőben és a pálya területén hagyott értéktárgyak biztonságáért felelősséget nem vállalunk! 

 
            MASZ Versenyiroda 

Időrend 2017.09.16. szombat 

rajt versenyszám nem   

11:50 4x100 m újonc         ELMARAD ! fiú ief. 

12:00 4x100 m újonc  leány ief. 

12:10 4x100 m serdülő fiú ief. 

12:20 4x100 m serdülő leány ief. 

12:30 4x100 m ifjúsági fiú ief. 

12:40 4x100 m ifjúsági leány ief. 

12:50 4x100 m junior férfi ief. 

13:00 4x100 m junior        ELMARAD ! női ief. 

13:10 4x100 m újonc  fiú döntő 

13:20 4x100 m újonc  leány döntő 

13:30 4x100 m serdülő fiú döntő 

13:40 4x100 m serdülő leány döntő 

13:50 4x100 m ifjúsági fiú döntő 

14:00 4x100 m ifjúsági leány döntő 

14:10 4x100 m junior férfi döntő 

14:20 4x100 m junior női döntő 

14:30 4x600 m újonc fiú if. 

14:45 4x600 m újonc  leány if. 

15:00 4x800 m serdülő fiú if. 

15:15 4x800 m serdülő leány if. 

15:30 4x200 m felnőtt férfi if. 

15:40 4x200 m felnőtt női if. 

15:50 4x800 m ifjúsági  leány if. 

16:05 4x800 m junior  női if. 

16:15 4x400 m junior  női if. 

16:25 4x400 m junior  férfi if. 

16:35 4x1500 m junior  férfi if. 

16:55 4x1500 m ifjúsági  fiú if. 

17:15 4x300 m serdülő  fiú if. 

17:30 4x300 m serdülő    leány if. 

17:45 4x400 m ifjúsági  fiú if. 

18:00 4x400 m ifjúsági  leány if. 

18:15 4x800 m felnőtt  női if. 

18:30 4x800 m felnőtt  férfi if. 
 


