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Atlétikai Magyar U20 Liga 2022
A Magyar Atlétikai Szövetség 2022-re meghirdeti az Atlétikai U20 Magyar Liga
versenysorozatot.
A sorozat célja az atlétika népszerűsítése, az U20 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.

Az U20 Liga egy szakági versenysorozat, amelyben az egyes versenyeken szerzett
pontszámok alapján az atléták bekerülhetnek az U20 Magyar Liga Döntőbe.

2. A sorozat versenyeire az adott verseny kiírásának megfelelően lehet nevezni. Az U20
Liga versenyeire csak előzetes nevezés van, helyszíni nevezés nem megengedett. A
nevezési határidő után sem nevezni, sem változtatni nem lehet.
3.

Az U20 Liga versenyszámait az U20 korosztályra vonatkozó szerekkel, feltételekkel
és szabályokkal kell lebonyolítani.

4. Versenyenként a számok 1-12. helyezettje kap helyezési pontot.
5. Az U20 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. 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. Automatikusan Döntőbe jut a versenyszámonként legtöbb pontot elérő 8-8 atléta.
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. Ha ezek után is azonos, akkor a szezonban bármely versenyen elért
legjobb eredmény rangsorol. Ha az is azonos, akkor a szezonban bármely versenyen
elért legjobb 2., – azok azonossága esetén – 3., ha ekkor is azonos, akkor sorsolás dönt,
amit a Versenyiroda végez el.
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9. Az U20 Liga versenyszámait az egyes versenyeken mindig a Szuper Liga
versenyszámoktól elkülönítve kell megrendezni! Az U20 Liga számait célszerű külön
rendezni, de bizonyos versenyszámokban az U18 Ligával összevonható, ha a
megrendezhetőség vagy szakmai indok úgy kívánja.
10. Az U20 Liga Döntőbe jutott atléták és a tartalékok névsora 2022. augusztus 22-én
hétfőn megjelenik a MASZ hivatalos honlapján.
Az U20 Liga Döntőbe jutott atléták és a tartalékok Döntőben való részvételét
(tartalékok esetében a részvételi szándékot) 2022. augusztus 29-én hétfő 16 óráig a
MIR rendszerben történő nevezéssel kell megerősíteni a MASZ Versenyiroda felé.
A határidő után a részvétel lemondását a versenyiroda@atletika.hu címre küldött email-ben kell jelezni.
Lemondás, illetve meg nem erősítés esetén az U20 Liga pontversenyében soron
következő (tartalék) atléta indulhat a Döntőben.
Az U20 Liga döntőtől való távolmaradás csak orvosi igazolással igazolt
egészségügyi okból lehetséges.
11. Az U20 Liga Döntő egy kétnapos verseny, amin a sorozatba tartozó összes (fő)
versenyszámot megrendezzük.
Az U20 Liga Döntő futambeosztásait, illetve ugrási és dobási sorrendjeinek
meghatározását az U20 Liga versenysorozat pontversenye alapján a MASZ
Versenyiroda végzi.

Résztvevők
1. Az U20 Ligában az 2003-ban és 2004-ben született atléták vehetnek részt.
2. A sorozathoz tartozó versenyek nyíltak, tehát nem csak magyar állampolgárok
indulhatnak, de nem meghívásosak.
3. Ahhoz, hogy egy külföldi versenyző eredménye beszámítson az U20 Ligába, és
jogosult legyen a díjazásra, előírás, hogy ugyanazokkal a feltételekkel induljon a
versenyeken, mint a magyar atléták. Tehát pl. ha nevezési díj megfizetését írja elő az
adott verseny kiírása, akkor a külföldi induló eredménye csak akkor számít bele az
U20 Ligába, ha ő is megfizette a nevezési díjat.
4. Azok a külföldi atléták is indulhatnak a versenyeken, akiknek a verseny szervezői pl.
szállást, étkezést, utazási költségtérítést biztosítottak, vagy csak elengedték a
nevezési díj megfizetését. De ha a magyar versenyzők ettől eltérő részvételi
feltételekkel indulhatnak, akkor az adott külföldi sportolót a nevezéskor „Ligán kívül”
jelöléssel kell nevezni. Az ő eredményei az U20 Liga szempontjából nem vehetők
figyelembe.
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5. Az U20 Liga versenyein a MASZ versenyszabályzatában leírt korlátozások érvényesek,
a speciális Liga kiírásban külön nem említett egyedi szabályozáson túl.

Pontozás
Az egyes versenyeken a következő a pontozás menete:
Helyezési pontok
1. hely =
2. hely =
3. hely =
4. hely =
5. hely =
6. hely =

15 pont
12 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

Versenyszámok
Az U20 Liga pontversenyébe tartozó versenyek száma az egyes versenyszámok
vonatkozásában:
Versenyek
száma
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3

Versenyszám
100m (60m fp.)
200m (200m fp.)
400m (400m fp.)
800m (800m fp.)
1 500m (1 500m fp.)
5 000m (3 000m fp., 3 000m)
110m / 100m gát (60m gát fp.)
400m gát
3 000m akadály (2 000m akadály)
Magasugrás (Magasugrás fp.)
Rúdugrás (Rúdugrás fp.)
Távolugrás (Távolugrás fp.)
Hármasugrás (Hármasugrás fp.)
Súlylökés (Súlylökés fp.)
Diszkoszvetés
Kalapácsvetés
Gerelyhajítás
10 000m gyaloglás (3 000m, 5 000m)
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U20 Liga Döntő Díjazása*
Egyéni díjazás
Az U20 Liga Döntőben az egyes versenyszámok 1-3. helyezettjei érmet és tárgyi
ajándékot kapnak.
Egyéni és sportszervezeti díjazás
Az U20 Magyar Liga Döntőben az egyes versenyszámok 1-8. helyezett versenyzői és azok
sportszervezetei az alábbi díjazásban részesülnek (Összesen bruttó 9.720.000.- forint
kerül szétosztásra):

1. hely
2. hely
3. hely
4. hely
5. hely
6. hely
7. hely
8. hely

összesített
melyből a
díj
sportszervezeté
75.000 Ft
25.000 Ft
55.000 Ft
20.000 Ft
45.000 Ft
20.000 Ft
35.000 Ft
20.000 Ft
25.000 Ft
15.000 Ft
15.000 Ft
15.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft
10.000 Ft

melyből a
versenyzőé*
50.000 Ft
35.000 Ft
25.000 Ft
15.000 Ft
10.000 Ft

(bruttó összegek)

(A kiírásban leírt valamennyi díjazás teljesülési feltétele a 2022-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
szerződés legyen érvényben.

(*Bármely egyéni pénzdíj kifizetésének feltétele, hogy a versenyző magyar adóazonosító jellel
rendelkezzen, illetve a pénzdíjra vonatkozó adatlap eredeti példányát hiánytalanul kitöltve és aláírva
a versenyt követő 30 napon belül eljuttassa a kifizetőnek (személyesen vagy postán).
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