
Atlétikai Serdülő Magyar Liga 2017 
 
 
 
 

A Magyar Atlétikai Szövetség 2017-re is meghirdeti az Atlétikai Serdülő Magyar Liga versenysorozatot. 
 
A sorozat célja az atlétika népszerűsítése, a Serdülő (U16) korosztályú atléták versenyzési lehetőségeinek 
mennyiségi és minőségi bővítése, az Atlétikai Magyar Szuper Liga versenysorozathoz kapcsolódva az 
utánpótlás atléták egy eseményen versenyeztetése a legjobb felnőttekkel, és ezen keresztül a motiváció 
serkentése. 
 
 
Lebonyolítás 
 
1/ A Serdülő Liga egy szakági versenysorozat, amelyben az egyes versenyeken szerzett pontszámok alapján 
az atléták bekerülhetnek a Serdülő Magyar Liga Döntőbe. 
 
2/ A sorozat versenyeire az adott verseny kiírásának megfelelően lehet nevezni. A Serdülő Liga versenyeire 
csak előzetes nevezés van, helyszíni nevezés nem megengedett. A nevezési határidő után sem nevezni, sem 
változtatni nem lehet. 
 
3/ A Serdülő Liga versenyszámait a serdülőkre vonatkozó szerekkel, feltételekkel és szabályokkal kell 
lebonyolítani. 
 
4/ Versenyenként a számok 1-8 helyezettje kap helyezési pontot.  
 
5/ A Serdülői Liga dobószámait tekintve lehetőség van egy napon 3 dobószámban (2 napos versenyen 4 
dobószámban) való rajthoz állásra, de csak akkor, ha egyéb versenyszámban nem áll rajthoz az atléta. 
 
6/ ÚJ! Az összesített végeredményt kialakító pontszámba minden atlétának az adott versenyszámban 
szerzett összes pontszáma számít. Az egyes versenyszámokra vonatkozó információt a ’Versenyszámok’ 
fejezetben szereplő táblázat tartalmazza. 
 
7/ ÚJ! Automatikusan Döntőbe jut a versenyszámonként legtöbb pontot elérő 12 atléta (egyes számokban 
16, ezt külön jelezzük a ’Versenyszámok’ címszó alatt). 
 
8/ A döntőbe jutottak sorrendje az utolsó verseny utáni összesített pontszám alapján alakul ki. 
Pontszámazonosság esetén a sorozathoz tartozó versenyeken a versenyszám-csoportba tartozó szabadtéri 
(fő) számban elért legjobb eredmény rangsorol. Ha az is azonos, akkor a második legjobb eredmény, ha az 
is, akkor a harmadik, stb. Ha ezek után is azonos, akkor a szezonban bármely versenyen elért legjobb 
eredmény rangsorol. Ha az is azonos, akkor a 2., 3., stb., ha ekkor is azonos, akkor sorsolás dönt, amit a 
Versenyiroda végez el. 
 
9/ A Serdülő Liga versenyszámait a Szuper Liga versenyszámoktól elkülönítve kell lebonyolítani.  
 
10/ ÚJ! A Serdülő Liga Döntőbe jutott atléták és a tartalékok névsora július 12-én szerdán megjelenik a MASZ 
hivatalos honlapján.  
A Serdülő Liga Döntőre nem kell külön nevezni, de a Döntőbe jutott atlétáknak és a tartalékoknak a Döntőben 
való részvételt (tartalékok esetében a részvételi szándékot) augusztus 23-án szerdán 16 óráig a 
versenyiroda@atletika.hu címre küldött e-mailben meg kell erősíteni a MASZ Versenyiroda felé.  
 



 
 
 
 
 
Lemondás, illetve meg nem erősítés esetén a Serdülő Liga pontversenyében soron következő (tartalék) atléta 
indulhat a Döntőben. 
 
11/ ÚJ! A Serdülő Liga Döntő egy kétnapos verseny, melyen a sorozatba tartozó összes (fő) versenyszámot 
megrendezzük. 
A Serdülő Liga Döntőben az ügyességi számokban a selejtezők után 8-as továbbjutás lesz.  
A Döntő futambeosztásait, illetve ugrási és dobási sorrendjeinek meghatározását a Serdülő Liga 
versenysorozat Döntőbe jutást meghatározó pontversenye alapján a MASZ Versenyiroda végzi.  
A futószámok többségében időfutamokat rendezünk, ahol az erősebb futam rajtol később és összevont 
értékelés van.  
100m-en 80m gáton és 100m gáton előfutamokat és 8-as döntőt rendezünk. Az előfutamokból a futamok   
1-2. helyezettjei és a 4 további legjobb időt elért versenyző kerül döntőbe. 
 
 
Pontozás 
Az egyes versenyeken a következő a pontozás menete: 
 
1. hely = 9 pont    5. hely = 4 pont 
2. hely = 7 pont    6. hely = 3 pont 
3. hely = 6 pont    7. hely = 2 pont 
4. hely = 5 pont    8. hely = 1 pont 
 
 
Versenyszámok 
A Serdülő Liga pontversenyébe tartozó versenyek száma az egyes versenyszámok vonatkozásában: 
 
     versenyek száma  döntőbe jutó versenyzők száma 
100m (60m)     4     16 
300m      4      
800m      4      
1500m      3 
3000m      4 
100m/80m gát (60m gát)   4     16 
300m gát     3 
1500m akadály    3 
Magas      4 
Távol      4 
Ötös      4 
Rúd      4 
Súly      4 
Diszkosz     4 
Kalapács     4 
Gerely      4 
5000m Gyaloglás (3/5)   3 
 
 
 



 
 
 
 
 
Résztvevők 
 
1/ A Serdülő Ligában a 2002-ben és 2003-ban született atléták vehetnek részt. 
 
2/ A Serdülő Ligában indulhatnak az Újonc (2004-ben született) atléták is, de csak azokban a 
versenyszámokban, ahol a MASZ Versenyszabályzata szerint az Újoncok számára előírt szerek és feltételek 
azonosak, mint a Serdülőké. 
 
3/ A sorozathoz tartozó versenyek nyíltak, tehát nem csak magyar állampolgárok indulhatnak, de a Serdülő 
Liga pontversenyébe csak a magyar atléták eredményei számítanak bele.  
 
4/ Azokat a versenyzőket, akik az egyes versenyeken indulhatnak, de eredményeik bármely okból nem 
számítanak bele a Serdülő Ligába, a nevezéskor „Ligán kívül” jelöléssel kell nevezni és a jegyzőkönyvben NL 
(Nem Liga/No League) betűkkel meg kell jelölni. 
 
5/ A Serdülő Liga versenyein a MASZ Versenyszabályzatában leírt korlátozások érvényesek. (Újonc 
korosztályú atléták esetén az Újonc korosztályra érvényes korlátozásokat kell figyelembe venni.) 
 
 
Díjazás* 
 
Egyéni díjazás  
 
A Serdülő Magyar Liga Döntőjének végeredménye alapján az egyes versenyszámok 1-3. helyezettjei érmet 
és „Atlétikai Serdülő Magyar Liga 2017. évi Győztese” (illetve 2./3. helyezettje) feliratú pólót kapnak. 
 
 
ÚJ! Sportszervezetek díjazása 
 
A Serdülő Magyar Ligában a sportszervezetek az atlétáik Döntőben való rajthoz állásai alapján 10 000.- forint 
díjazásban részesülnek, amennyiben az atléta az adott számban érvényes eredményt ér el. (Összesen 
4 240 000.- forint kerül szétosztásra.) 
 
 
 
(* A kiírásban leírt díjazások teljesülési feltétele a 2017-re vonatkozó kiemelt állami sporttámogatás realizálódása. 
 
A sportszervezeti díjazás feltétele, hogy a sportszervezet a döntők időpontját követő 30 napon belül eljuttassa az 
eredménydíjról szóló számláját a MASZ-nak, és hatályos sportszolgáltatási szerződése legyen érvényben.) 
 


