MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA
2017

A bajnokság helye és ideje:
a) Elődöntők: május 13 - 14.
Keleti csoport:
Nyugati csoport:
b) Döntő:

szeptember 09 - 10.
szeptember
10.

Miskolc
Szekszárd
Székesfehérvár
Budapest
(Félmaraton OB)

A bajnokság célja:
1. Az aktív atletizálás értékének növelése.
2. A minőségi versenylehetőségek bővítése.
3. A spotszervezetek munkájának egymással történő csapatszintű összehasonlítása.
4. A sportszervezeteken belüli és a sportszervezetek közötti kommunikáció fejlesztése.
5. A közösséghez tartozás érzésének erősítése.
6. A versenyidény meghosszabbítása, és ezzel elősegítése annak, hogy a következő versenyszezonra
történő felkészülés magasabb szintről indulhasson.

Résztvevők:
1. A CSB-re kizárólag csapatokat lehet nevezni, egyéni indulók nevezésére nincs lehetőség.
2. Egy csapatot akkor lehet nevezni, ha minimum 8 (a Döntőben minimum 12), de nemenként
minimum 3 (a Döntőben minimum 4) atlétája indul az adott versenyen.
3. Egy csapatban minimum 8 (a Döntőben minimum 12), de nemenként minimum 3 (a Döntőben
minimum 4) atlétának ténylegesen el kell indulni az adott versenyen, különben a csapat eredménye
nem értékelhető.
4. A CSB-re a sportszervezetek nevezhetnek külön-külön is, de két sportszervezet is alkothat egy
csapatot, bizonyos megkötésekkel:
4.1 A csapatnak meg kell neveznie azt a sportszervezetet, amely a kiíróval és a rendezővel
jogviszonyban áll. E sportszervezet székhelye a csapat „központi címe” (KC), a csapat
elsősorban ennek alapján kerül besorolásra. (Kelet, Nyugat)
4.2 Minden adminisztratív és pénzügyi kapcsolattartás a nevezővel, vagyis a KC-mel történik.
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4.3 A társ sportszervezettel a mindennemű kapcsolattartást a KC intézi.
4.4 A csapat a csapatnév alapján lesz publikálva (rajtlista, jegyzőkönyv, stb.).
4.5 Egy csapatban csak a KC megyéjében vagy azzal szomszédos megyében bejegyzett
sportszervezethez igazolt atléta szerepeltethető. Budapest úgy tekintendő, mint egy megye.
4.6 Egy csapatban maximum 2 sportszervezet atlétái szerepeltethetők egy idényben.
4.7 Egy sportszervezet egy idényben csak egy csapatban szerepeltethet versenyzőket.
4.8 Egy atléta egy idényben csak egy csapatban szerepelhet.
5. A CSB-n csak felnőtt, U23-as, junior vagy ifjúsági korú atléták szerepeltethetők, fiatalabbak nem.
6. Egy versenyszámban egy csapat maximum 4 atlétát indíthat.
7. Egy atléta maximum 4 számban nevezhető és indítható, de ifjúsági és junior korú sportolók a CSB
egyes fordulóinak két versenynapja során maximum 3 versenyszámban nevezhetők és indíthatók.
8. Egy csapat összesen maximum 50 rajthelyre nevezhet indulót. Minden váltó egy rajthelynek
számít. A váltókban egy csapat számonként maximum két egységet nevezhet.
9. Nem magyar állampolgárságú atléta részvétele az atlétikai CSB –n:
-

-

érvényes versenyengedéllyel és személyazonosságát igazoló okirattal kell rendelkeznie,
országa Atlétikai Szövetségétől hozzájárulási nyilatkozat kell, hogy részt vehet ebben a
Bajnokságban,
nyilatkoznia kell neki és országa Atlétikai Szövetségének arról is, hogy a CSB évében,
semmilyen más klub színeiben nem versenyez atlétaként atlétikai csapatversenyen sehol a
világban,
ha mégis indul, akkor az ő CSB eredményét és szerzett pontjait töröljük (visszamenőleg is),
továbbá jogosulatlan atlétánként 20 büntetőponttal sújtjuk a csapatát. A törölt pontszám
helyett más atléta pontszáma nem számítható be.

Lebonyolítás:
1. A CSB-t két fordulóban bonyolítjuk le. Mindkét forduló két versenynapból áll.
a) Elődöntők (Keleti csoport, Nyugati csoport)
A csapatok csoportokba sorolását az általános nevezések beérkezése után a MASZ végzi.
A besorolásnál cél, hogy lehetőség szerint hasonló számú csoportok jöjjenek létre.
b) Döntő
Mindkét elődöntőből az 1-6. helyezett, tehát összesen 12 csapat jut a Döntőbe.
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2. Pontozás
2.1 Az egyes versenyszámokban az atléták által szerzett pontszám két összetevőből áll.
2.1.1 Helyezési pontok
Minden versenyszámban az első 12 helyezett kap pontot.
1. hely =
2. hely =
3. hely =
4. hely =
5. hely =
6. hely =

12 pont
11 pont
10 pont
9 pont
8 pont
7 pont

7. hely =
8. hely =
9. hely =
10. hely =
11. hely =
12. hely =

6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

2.1.2 Eredmény bónusz pontok
(a Dr. Spiriev Bojidar által készített IAAF pontérték táblázat legutóbbi kiadása alapján.)
950 - 999
1000 – 1039
1040 – 1069
1070 – 1099
1100 – 1129
1130 – 1149
1150 – 1169
1170 – 1189
1190 – 1199
1200 és több

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont
6 pont
8 pont
10 pont
12 pont
15 pont

Az egyes versenyszámokban az atléta által elért pontszám a helyezési pont és az eredmény bónusz
pontok összege.
Szélkompenzációs rendszer
A bónuszpontok számításánál szélkompenzációs rendszert alkalmazunk, amely módosíthatja az IAAF
pontérték táblázatban szereplő eredménypontot. Az érintett versenyszámok: 100m, 200m, 100m gát,
110m gát, távolugrás, hármasugrás.
szél típusa

szél mértéke

eredménypont módosulás

hátszél

0.0 – 2.0 m/s között

nincs módosulás

hátszél

+2.0 m/s fölött

minden 0.1 m/s = 0.6 pont levonás
(tehát pl. egy +2.5 m/s futam vagy ugrás
esetén 15 pont jön le az eredménypontból)

ellenszél

minden 0.1 m/s = 0.6 pont hozzáadás
(tehát pl. egy -2.5 m/s futam vagy ugrás
esetén 15 pont adódik hozzá az
eredményponthoz)
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Nevezés:
1. Elődöntők:
1.1 Az általános csapatnevezési lap (excel) beérkezési határideje: 2017. március 13. hétfő, a
versenyiroda@atletika.hu címre.
1.2 A részletes (az atléták adatait is tartalmazó) nevezés a MIR rendszerben zajlik!
1.3 A részletes on-line nevezés indul: 2017.04.24. hétfő, 00:00
zárul: 2017.05.08. hétfő, 23:59
Nevezni a KC a saját hozzáférésével tudja a csapatába tartozó sportszervezetek atlétáit!
2. Döntő:
2.1. A Döntőre csak az Elődöntők alapján döntőbe jutott csapatok (Keleti csoport 1-6.
helyezett illetve Nyugati csoport 1-6. helyezett csapatok) nevezhetnek
2.2. Ha egy döntőbe jutott csapat nem adja le időben a Döntőre való nevezését, akkor az
adott területi Elődöntőn utána következő helyen végzett csapat kap felkérést az indulásra.
2.3 Az általános csapatnevezés beérkezési határideje: 2017. július 10. hétfő, a
versenyiroda@atletika.hu címre.
2.4 A részletes on-line nevezés indul: 2017.08.21. hétfő, 00:00
zárul: 2017.09.04. hétfő, 23:59
Nevezni a KC a saját hozzáférésével tudja a csapatába tartozó sportszervezetek atlétáit!
Nevezési díjak:
Az Elődöntőkre és a Döntőre is két lépcsőben történik a nevezési díjak befizetése.
Az általános csapatnevezés beérkezése után, a csapatok csoport besorolását követően kell befizetni a
csapat nevezési díjat, majd a részletes nevezés leadásakor kell befizetni az egyéni nevezési díjakat.
Mindkettőt az Elődöntők rendezőinek részletes Versenykiírásában közölt időben és módon, az ott
megadott számlaszámra.
Elődöntő:
1. Csapat nevezési díj:
20 000 Ft/csapat, ami tartalmazza 8 rajthely egyéni nevezési
díját is. A csapatok csoportba való besorolását követően fizetendő az adott csoport
Versenykiírásában közzétettek szerint.
2. Egyéni nevezési díjak:
az első nyolc utáni minden további rajthely után 500
Ft/rajthely. A részletes nevezéskor fizetendő, az adott csoport Versenykiírásában
közzétettek szerint.
Döntő:
1. Csapat nevezési díj:
40 000 Ft/csapat, ami tartalmazza 12 rajthely egyéni nevezési
díját is. A csapat nevezésekor fizetendő a Döntő Versenykiírásban közzétettek szerint.
2. Egyéni nevezési díjak:
az első tizenkettő utáni minden további rajthely után 500
Ft/rajthely. A részletes nevezéskor fizetendő a Döntő Versenykiírásban közzétettek szerint.
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Versenyszámok:
1. nap
Férfiak: 100m, 400m, 1500m, 400m gát, 3000m akadály, magasugrás, távolugrás, súlylökés,
kalapácsvetés, 10000m gyaloglás, 4x100m;
Nők: 100m, 400m, 1500m, 400m gát, 3000m akadály, rúdugrás, hármasugrás, diszkoszvetés,
gerelyhajítás, 4x100m;

2. nap
Férfiak: 200m, 800m, 5000m, 110m gát, rúdugrás, hármasugrás, diszkoszvetés, gerelyhajítás,
4x400m;
Nők: 200m, 800m, 5000m, 100m gát, magasugrás, távolugrás, súlylökés, kalapácsvetés,
10000m gyaloglás, 4x400m.
Figyelem! A Döntőben a fenti versenyszámok bővülnek a Félmaratoni Országos Bajnokság
távjával, amely Budapesten lesz, szeptember 10-én! Természetesen ugyanannyi marad az
összesített rajthelyek száma, vagyis 50, a Félmaratoni OB nevezettjeivel együtt. A Félmaraton
Bajnokság helyezettjei közül csapatbajnoki pontot csak a CSB-re határidőig benevezett
versenyzők kapnak!
A CSB Döntőre csak a Félmaratoni OB-ra nevezési szinttel benevezett versenyzők közül lehet
nevezni!
ÚJ! Váltók futam- és pályabeosztása:
A váltók kezdetéhez képest a 45 perccel korábban befejezett versenyszámokat figyelembe
véve, az akkor aktuális pontállás, aktuális csapatsorrend határozza meg a futam- és
pályabeosztást. Vagyis, az említett időpontban az első 8 helyen álló csapat fut azonos
futamban és a pályabeosztás is ennek a helyezésnek megfelelően alakul. Az A váltók
besorolása után kerülnek beosztásra a B váltók és a csapatsorrendben előrébb álló
csapatok váltói futnak később.
Értékelés:
1. A csapatok sorrendje a csapatok összesített pontszáma alapján alakul ki.
2. Egy csapat összesített pontszáma az atléták által szerzett pontszámok összege, de
csapatonként csak a legjobb 40 pontszám vehető figyelembe.
3. Az összesített pontszám azonossága esetén a több győzelem (ha az is azonos, akkor a több
második hely, majd a több harmadik. hely, stb) dönt.
4. Az Elődöntők (Kelet, Nyugat) 1-6. helyezett csapatai (összesen 12 csapat) bekerülnek a
Döntőbe.
5. A Döntőben a legmagasabb összesített pontszámot elérő csapat elnyeri a „Magyarország
2017. évi Csapatbajnoka” címet.
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Díjazás:
1. Új! Az Elődöntőkben (Kelet, Nyugat) elért helyezésektől függően a csapatok a következő
támogatást kapják:
1. hely =
2. hely =
3. hely =
4. hely =
5. hely =
6. hely =
7. hely =
8. hely =
9. hely =

2.000.000 Ft
1.700.000 Ft
1.400.000 Ft
1.200.000 Ft
1.100.000 Ft
1.000.000 Ft
950.000 Ft
900.000 Ft
800.000 Ft

10. hely =
11. hely =
12. hely =
13. hely =
14. hely =
15. hely =
16. hely =
17-20. hely =

750.000 Ft
600.000 Ft
500.000 Ft
400.000 Ft
350.000 Ft
300.000 Ft
250.000 Ft
200-200.000 Ft

(Bruttó összegek)

2.1 A Döntőben az első három helyezett csapat serleget kap, versenyzői és edzői éremdíjazásban
részesülnek.
2.2 A Döntőben elért helyezésektől függően a csapatok a következő támogatást kapják:
1. hely =
2. hely =
3. hely =
4. hely =
5. hely =
6. hely =

5.000.000 Ft
4.250.000 Ft
3.750.000 Ft
3.200.000 Ft
2.800.000 Ft
2.400.000 Ft

7. hely =
8. hely =
9. hely =
10. hely =
11. hely =
12. hely =

2.000.000 Ft
1.750.000 Ft
1.500.000 Ft
1.250.000 Ft
1.100.000 Ft
1.000.000 Ft

(Bruttó összegek)

(* A kiírásban szereplő díjazások teljesülésének feltétele a 2017. évi kiemelt állami sporttámogatás
realizálódása.)
A sportszervezeti díjazás egyik feltétele, hogy a sportszervezet (KC) az elődöntők és a döntő
időpontját követő 30 napon belül eljuttassa az eredménydíjról szóló számláját a MASZ-nak, és
hatályos sportszolgáltatási szerződés legyen érvényben.
ÚJ! A Döntőben elért helyezéseknek megfelelő díjazás kifizetésének másik feltétele, hogy a Döntő
eredményhirdetésén mind a 12 érintett csapatnak részt kell vennie! FONTOS! Az a csapat, amelyik
nem jelenik meg az eredményhirdetésen, nem kaphatja meg az eredménydíjat!
Az Elődöntők és a Döntő részletes versenykiírását a 2017-es versenynaptár fogja tartalmazni.
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