
MAGYARORSZÁG 2019. évi ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 
DÖNTŐ 

  
 
A bajnokság ideje és helye: 
 

2019. 09. 07-08. Székesfehérvár, Regionális Atlétikai Központ, Bregyó köz 1. 
 
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 
szezonra való felkészülés magasabb szintről indulhasson. 

 
Rendező: A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az Alba Regia Atlétikai Klub  
 
Versenybíróság: - elnök:    Kerner Péter  

- elnökhelyettes:  Molnár Ferenc 
   - technikai helyettes:  Olasz Tamás és Rózsa István  
   - titkár:    Hubacsek Dóra és Hirt Balázs  
  
Résztvevők: 

 
1. Az elődöntők 1-6. helyezett csapatai, tehát a döntőbe jutott 12 csapat. Egyéni indulók 

nevezésére nincs lehetőség. 
 

2. Egy csapat nevezése akkor érvényes, ha minimum 12, de nemenként minimum 4 
atlétája indul a döntőben. 
 

3. Egy csapatban minimum 12, de nemenként minimum 4 atlétának ténylegesen el kell 
indulni a döntőben, különben a csapat eredménye nem értékelhető. 
 

4. 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. 
 

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 indulhat, de ifjúsági és junior korú sportolók a CSB 
Döntő 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. 

 
10. Ügyességi számokban 8-as döntőt rendezünk. 

 
Nevezés: 
 

1. A elődöntőkben 1-6. helyen végzett csapatok nevezési határideje a döntőre: 
2019. július 8. 

 
2. A versenyzők nevezése kizárólag a MIR-ben lehetséges! A KC (Központi Cím) a saját 

hozzáférésével tudja nevezni az azonos csapatban lévő egyesületek versenyzőit. 
A váltókban 6 főt lehet nevezni, a tényleges összeállítást a jelentkezéskor kell megadni. 

 
2. A részletes nevezés  indul:  2019.08.19. hétfő, 00:00 

zárul:  2019.09.02. hétfő, 23:59 
 

3. Csapat nevezési díj: 40 000 Ft/csapat, ami tartalmazza 12 rajthely egyéni nevezési díját 
is. A csapat nevezésekor fizetendő átutalással, az ARAK számlájára: OTP 11736116-
20103868. A fizetési határidő, a nevezési határidő plusz 8 nap, azaz 2019. július 16. 
A központi egyesület a nevezési díjról előlegszámlát kap az összeg beérkezése után. 
Az utalás megjegyzésének rovatában kérjük feltüntetni: CSB nevezési díj és a csapat 
nevét! 

 
4. Egyéni nevezési díjak: a tizenkettő rajthely utáni, minden további indulás 500 Ft. Az 

elfogadott részletes nevezés után a versenyen, a központi egyesület megkapja az egyéni 
nevezésekről is az utalásos számlát. 
 

5. A Döntőben a versenyszámok bővülnek a Félmaratoni Országos Bajnokság távjával, 
mely Budapesten lesz, szeptember 8-án! Természetesen ugyanannyi marad az összesített 
rajthelyek száma, vagyis 50, a Félmaratoni OB nevezettjeivel együtt.  A Félmaraton 
Bajnokság helyezettjei közül CSB pontot csak a CSB-re határidőig benevezett versenyzők 
kapnak! 
 

6. A CSB Döntőre csak a Félmaratoni OB-ra nevezési szinttel benevezett versenyzők közül 
lehet nevezni. 
 

7. Gyaloglások: a versenyszámokban limitidő van, mely a férfiak esetében 35 perc, a nőknél 
pedig 40 perc. Kizárásra kerül az a versenyző, aki az említett limitidő pillanatában nem 
fejezte be a távot! 

 
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. 
 
 
 
 
 



Pontozás:  
 
A Magyarország Atlétikai Csapatbajnoksága 2019. évi központi kiírása szerint, a 
versenyszámonkénti 1-12. helyért, helyezési pontokat, a 950 pontnál értékesebb eredményért 
bónusz pontokat szerez a versenyző. A bónuszpontok számításánál szélkompenzációs rendszert 
alkalmazunk, amely módosíthatja az IAAF pontérték táblázatban szereplő eredménypontot. Az 
érintett versenyszámok: 100 m, 200 m, 100 m gát, 110 m gát, távol és 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) 

 
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. A legmagasabb összesített pontszámot elérő csapat elnyeri a „Magyarország 2019. évi 
Csapatbajnoka” címet. 

 
Díjazás:  
 
Az első három helyezett csapat serleget kap, versenyzői és edzői éremdíjazásban részesülnek. 
 
A Döntőben elért helyezésektől függően a csapatok a következő támogatást kapják: 
 
1. hely =  5.000.000 Ft     7. hely =  1.600.000 Ft 

2. hely =  4.000.000 Ft      8. hely =  1.400.000 Ft 

3. hely =  3.000.000 Ft      9. hely =  1.200.000 Ft 

4. hely =  2.500.000 Ft    10. hely =  1.000.000 Ft 

5. hely =  2.000.000 Ft    11. hely  =     900.000 Ft 

6. hely =  1.800.000 Ft   12. hely =     800.000 Ft 

 

 (* A kiírásban szereplő díjazások teljesülésének feltétele a 2019. 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 eredményességi díjról szóló számláját a MASZ-nak, 
és hatályos sportszolgáltatási szerződése legyen érvényben. 
 



FONTOS! 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, csak az eredménydíj 50 
%- át kaphatja meg! 
 
Egyebek: 
 

a. Jelentkezések: 90 perccel a rajt előtt lezárjuk, ezután jelentkezéseket nem fogadunk el.   
 

b. Call-room: a versenyszám kezdete előtt, a futófolyosó 100m rajt felőli végén. Megjelenés 
kötelező! 

 
c. Call-room időpontok:  megjelenés / bevezetés 

- Futás és gyaloglás:     15 / 10  

- Gát és váltók:      20 / 15  

- Ügyességi számok:     35 / 30  

- Rúdugrás:       55 / 50 perccel a versenyszám előtt. 

 
d. Saját szer: használata hitelesítés után megengedett. A szereket hitelesítésre 90 perccel a 

versenyszám kezdete előtt le kell adni a szerhitelesítő helynél, azokat a versenybíróság 
szállítja a verseny helyszínére. A versenyszám befejezése után a csak a szerhitelesítő 
helyen lehet visszakapni azokat. 

 
e. Bemelegítés: a 600 méteres körön és a futófolyosón. A futófolyosón csak a bemelegítését 

végző versenyző és edzője tartózkodhat!  
 

f. Versenyzés: A bajnokságon csak érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzők 
indulhatnak.  
A műanyag pályán 9 mm-nél hosszabb szögű cipő nem használható. A versenyzők csak 
saját, illetve egyesületi felszerelésben versenyezhetnek. 

 
g. Szállás-étkezés megrendelhető: 

 
Kedvezményes szállás és étkezési igényeket 2019. szeptember 2-ig /hétfő/ 12 óráig, 

megrendelési sorrendben és a létszám függvényében tudjuk kielégíteni. A 2019. szeptember 

4. /szerda/ 12.00 óráig le nem mondott szállás és étkezést kiszámlázásra kerül. A szállás 

megrendeléseket közvetlenül a szálloda felé kell megküldeni, és a fizetés is feléjük történik. 

Magyar Király Hotel**** Bukolyi Dóra +36 30 409 77 74, e-mail: d.bukolyi@balance99zrt.hu 

Lakeside Hotel**** Cserki Annamária +36 30 824 9302 e-mail: reservation@lakesidehotel.hu 

Az étkezési megrendeléseket (amelyeket nem a szállodában kérnek) 

molnar.ferenc@arakatletika.hu címre, írásban kérjük elküldeni, legkésőbb 2019. szeptember 

2-ig /hétfő/ 12 óráig. Tájékoztatás a +36 30 6197541 telefonszámon. 

  

mailto:d.bukolyi@balance99zrt.hu
mailto:reservation@lakesidehotel.hu
mailto:molnar.ferenc@arakatletika.hu


ÖSSZESÍTETT IDŐREND 
 

1. nap (szeptember 7. szombat) 
 

Idő Versenyszám Neme  

11:30 rúdugrás fiú Serdülő CSB 

11:30 3000 m gyaloglás fiú - leány Serdülő CSB 

11:30 kalapácsvetés B-pálya fiú Serdülő CSB 

12:00 magasugrás leány Serdülő CSB 

12:00 távolugrás fiú Serdülő CSB 

12:00 100 m  fiú Serdülő CSB 

12:25 100 m leány Serdülő CSB 

12:45 diszkoszvetés  fiú Serdülő CSB 

13:15 kalapácsvetés B-pálya női  

13:25 5000 m gyaloglás férfi  

14:00 MEGNYITÓ   

14:15 diszkoszvetés női  

14:15 hármasugrás női  

14:20 300 m gát if. leány Serdülő CSB 

14:30 rúdugrás női  

14:35 300 m gát if. fiú Serdülő CSB 

15:00 400 m gát if. női  

15:15 400 m gát if. férfi  

15:35 100 m  if. női  

15:50 100 m  if. férfi  

15:55 súlylökés leány Serdülő CSB 

16:00 gerelyhajítás női  

16:00 magasugrás férfi  

16:10 400 m  if. női  

16:10 távolugrás férfi  

16:20 400 m  if. férfi  

16:30 1000 m fiú Serdülő CSB 

16:45 600 m leány Serdülő CSB 

17:05 1500 m  női  

17:15 1500 m  férfi  

17:25 súlylökés férfi  

17:30 gerelyhajítás leány Serdülő CSB 

17:30 3000 m akadály női  

17:45 3000 m akadály férfi  

18:00 4 x 100 m váltó if. leány Serdülő CSB 

18:00 ötösugrás leány Serdülő CSB 

18:15 4 x 100 m váltó if. fiú Serdülő CSB 

18:35 4 x 100 m váltó női  

18:45 4 x 100 m váltó férfi  

 
 
 

  



 
ÖSSZESÍTETT IDŐREND 

 
2. nap (szeptember 8. vasárnap) 

 
 

Idő Versenyszám Neme  

9:45 
távol A pálya 1. csoport    
távol B pálya 2. csoport 

leány Serdülő CSB 

10:00 3000 m fiú Serdülő CSB 

10:20 2000 m leány Serdülő CSB 

10:30 gerelyhajítás fiú Serdülő CSB 

10:30 rúdugrás leány Serdülő CSB 

10:30 kalapácsvetés B pálya leány Serdülő CSB 

10:50 80 m gátfutás leány Serdülő CSB 

11:00 magasugrás fiú Serdülő CSB 

11:10* távol A pálya 3. csoport* leány Serdülő CSB 

11:15 300 m fiú Serdülő CSB 

11:30 ötösugrás fiú Serdülő CSB 

11:40 300 m leány Serdülő CSB 

12:15 100 m gátfutás fiú Serdülő CSB 

12:15 diszkoszvetés leány Serdülő CSB 

12:15 kalapácsvetés B-pálya férfi  

13:00 súlylökés fiú Serdülő CSB 

13:20 5 000 m gyaloglás női  

13:20 rúdugrás férfi  

13:45 diszkoszvetés férfi  

14:00 hármasugrás férfi  

14:00 magasugrás női  

14:20 Eredményhirdetés  Serdülő CSB 

14:30 100 m gát  if. női  

14:50 110 m gát  if. férfi  

15:10 800 m  if. női  

15:20 800 m  if. férfi  

15:30 gerelyhajítás férfi  

15:30 távolugrás női  

15:35 200 m if. női  

15:45 200 m if. férfi  

16:00 5000 m  férfi  

16:15 súlylökés női  

16:20 5000 m  női  

16:50 4 x 400 m váltó női  

17:05  4 x 400 m váltó férfi  

17:20 Eredményhirdetés  Minden csapatnak kötelező! 

  
*= szükség esetén 
 

Az időrend tájékoztató jellegű, a jelentkezések függvényében után változhat! 


