
 

7. ATLÉTIKAI MAGYAR SZUPER LIGA DÖNTŐ 

 

A verseny célja: A versenyzési lehetőségek minőségi fejlesztése, az atléták megbecsülésének javítása, az atlétika 
   népszerűsítése.  

 

A verseny helyszíne és ideje:  

  Lantos Mihály Sportközpont (MTK), 1149 Budapest, Rákospatak utca 13-27. 

 

  2020. szeptember 12 – 13. (szombat, vasárnap) 

 

A verseny rendezője: 

  A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az MTK Budapest. 

 

A versenybíróság: 

Elnök:    Horváth J. Krisztina 

Elnökhelyettes:  Machné Harkai Krisztina 

Technikai helyettes: Ferenczy Zsuzsanna 

Versenytitkár:  Hubacsek Dóra 

  MASZ delegált:  Kamen Ádám 

 

A verseny résztvevői:  

- a Magyar Szuper Liga sorozat versenyein elért eredményekkel döntőbe jutott atléták, valamint a 
Junior Liga Döntőinek első helyezettjei versenyszámonként összesen 8, akik érvényes 
versenyengedéllyel rendelkeznek és a részvételi szándékukat megerősítették. 

 

Felelősségvállalási nyilatkozat: 

- a versenyen résztvevő atléta kimondottan nyilatkozik arról, hogy a részvétellel elfogadja a 
verseny előtt megismert tartalmú felelősségvállalási nyilatkozatban foglalt a-i) pontokat (1. 
számú melléklet). 

- 18 éven aluliaknak a helyszíni jelentkezéshez szükséges a szülő/törvényes képviselő által aláírt 
nyilatkozat leadása (1. számú melléklet). 

 

A versenyszámok felsorolása: 

 

Szuper Liga: 

Férfiak:  100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m gát, 400m gát, 3000m akadály, magas, rúd, távol, 
hármas, súly, diszkosz, kalapács, gerely, 3 próba (100m, magas, gerely), 10000m gyaloglás 

Nők: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m gát, 400m gát, 3000m akadály, magas, rúd, távol, 
hármas, súly, diszkosz, kalapács, gerely, 3 próba (100m gát, távol, súly), 10000m gyaloglás 

 
Felnőtt, U23, U20 és U18 válogatott váltók: férfi és női 4x100m 
 
A helyezések eldöntésének módja: a MASZ szabályai szerint. 
 
Technikai információk: 
 

Nevezés:  
A Szuper Liga Döntőbe jutott atléták és a tartalékok névsora augusztus 31-én hétfőn megjelenik a MASZ 
hivatalos honlapján. A Döntő előtti összesített pontszámokba minden atlétának az adott számban szerzett 
összes pontszáma számít. 



 

A Szuper Liga Döntőre nem kell külön nevezni, de a Döntőbe jutott atlétáknak és a tartalékoknak a Döntőben 

való részvételt (tartalékok esetében a részvételi szándékot) szeptember 9-én szerdán 16 óráig a 

versenyiroda@atletika.hu címre küldött e-mailben meg kell erősíteni a MASZ Versenyiroda felé. 

 

Helyszíni jelentkezés a versenyszámokra: 75 perccel a versenyszám előtt! Az ezután beérkező 

jelentkezéseket nem fogadjuk el.  

 

Call room: Megjelenés kötelező! 

Call room megjelenési/bevezetési időpontok a versenyszámok kezdete előtt: 

Futószámok:  15 / 10 perc Gátfutó számok: 25 / 20 perc Ugrószámok: 30 / 25 perc

 Dobószámok:  25 / 20 perc Rúdugrás:  50 / 45 perc 

Kezdőmagasságok, magasságemelések:  

Szuper Liga:   
Férfi magas: 1.80-1.85-1.90-1.95-2.00-2.04-2.08-2.12-2.15-2.18-2.21-2.23 +2 cm 
Férfi rúd: 4.02-4.22-4.42-4.62-4.72 +10 cm 
Női magas: 1.55-1.60-1.64-1.68-1.72-1.75-1.78-1.81-1.84-1.86 +2 cm 
Női rúd: 3.02-3.22-3.42-3.62-3.72 +10 cm 
 
Futambeosztások: A Magyar Szuper Liga Döntő futambeosztásait, illetve ugrási és dobási sorrendjeinek 
meghatározását a Szuper Liga versenysorozat pontversenye alapján a MASZ Versenyiroda végzi. 

 
Hármasugrás gerenda:  Női: 11 m  Férfi:  13 m 

10000m gyaloglás limitidő: Női:  1:10:00  Férfi:  1:00:00 

A limitidők leteltekor a versenyszám befejeződik, a még esetleg pályán lévők nem folytathatják a versenyt, 
eredményük DNF-ként kerül a jegyzőkönyvbe. 
 
Saját szer: használata hitelesítés után megengedett. A szereket hitelesítésre 90 perccel a versenyszám 
kezdete előtt le kell adni a szerhitelesítő helyen, azokat a versenybíróság szállítja a verseny helyszínére, majd 
versenyszám befejezése után ugyanitt átvehető. 
 
Öltözési lehetőség: biztosított a munkacsarnok épületében a folyosóról nyíló kijelölt öltözőkben. Az 

öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. 

Eredményhirdetés: A versenyszámok után, blokkokban kerülnek megtartásra. 

Bemelegítés: A hosszú egyenes mögötti füves pályán, a patakparton, illetve rossz idő esetén az emeleti 

fedett futófolyosón. A gerelyhajítók csak a számukra lekerített részen melegíthetnek gerellyel! 

Végeredmény: 

A Magyar Szuper Liga végeredményét kizárólag a Döntőben elért helyezés határozza meg (tehát nem 

számítanak a hozott pontok). A versenyszámok győztesei elnyerik a Magyar Szuper Liga 2020. évi Győztese 

címet. 

 

Szuper Liga Döntő Díjazása: 

A Magyar Szuper Liga Döntőn: minden versenyszám első három helyezettje éremdíjazásban részesül. 

A Magyar Szuper Liga Döntő alapján minden versenyszám 1-8. helyezettje pénzdíjban részesül (csak a 

Döntőben elért helyezés számít). 



 

A pénzdíjak összege függ a versenyző által elért eredménytől is. A helyezésért járó alap pénzdíjon felül az 
eredmény alapján bónusz pénzdíj is nyerhető. Külön bónusz limitek vannak az első, a második, a harmadik, 
illetve a negyedik-nyolcadik helyezett atléták számára. (Az eredmény bónuszok közül atlétánként minden 
versenyszámban csak egy, a legmagasabb érték számítandó.) 

 
 
   alap pénzdíj eredménypont  bónusz   teljes pénzdíj 
 

1. hely   110.000 Ft  1150            140.000 Ft  250.000 Ft 
1125  90.000 Ft  200.000 Ft 

      1100  70.000 Ft  180.000 Ft 
      1075  55.000 Ft  165.000 Ft 
      1050  40.000 Ft  150.000 Ft 
      1025  30.000 Ft  140.000 Ft 
 

2. hely   75.000 Ft  1075  65.000 Ft  140.000 Ft 
1050  50.000 Ft  125.000 Ft 

      1025  35.000 Ft  110.000 Ft 
      1000  20.000 Ft    95.000 Ft 

  975  10.000 Ft    85.000 Ft 
        950    5.000 Ft    80.000 Ft 
 

3. hely   50.000 Ft  1050  50.000 Ft  100.000 Ft 
1025  40.000 Ft    90.000 Ft 

      1000  30.000 Ft    80.000 Ft 
  975  15.000 Ft    65.000 Ft 
  950  10.000 Ft    60.000 Ft 

        925    5.000 Ft    55.000 Ft 
 
4. hely   30.000 Ft  1000  40.000 Ft    70.000 Ft 

        975  25.000 Ft    55.000 Ft 
        950  15.000 Ft    45.000 Ft 
        925  10.000 Ft    40.000 Ft 
        900    5.000 Ft    35.000 Ft 
 

5. hely   25.000 Ft  1000  35.000 Ft    60.000 Ft 
        975  25.000 Ft    50.000 Ft 
        950  15.000 Ft    40.000 Ft 
        925  10.000 Ft    35.000 Ft 
        900    5.000 Ft    30.000 Ft  
 

6. hely   20.000 Ft  1000  35.000 Ft    55.000 Ft 
        975  25.000 Ft    45.000 Ft 
        950  15.000 Ft    35.000 Ft 
        925  10.000 Ft    30.000 Ft 
        900    5.000 Ft    25.000 Ft  
 

7. hely   15.000 Ft  1000  35.000 Ft    50.000 Ft 
        975  25.000 Ft    40.000 Ft 
        950  15.000 Ft    30.000 Ft 
        925  10.000 Ft    25.000 Ft 
        850    5.000 Ft    20.000 Ft  
 
 



 

8. hely   15.000 Ft  1000  35.000 Ft    50.000 Ft 
        975  25.000 Ft    40.000 Ft 
        950  15.000 Ft    30.000 Ft 
        925  10.000 Ft    25.000 Ft 
        850    5.000 Ft    20.000 Ft 

(bruttó összegek)  
Eredmény különdíjak: 

A Magyar Szuper Liga versenysorozatban (minden verseny + Döntő) az összesített legtöbb 

Eredmény bónusz pontot összegyűjtő 10 férfi és 10 női atléta külön díjazásban részesül. 

1. = 200.000 Ft  5. = 80.000 Ft    9. = 40.000 Ft 

2. = 150.000 Ft  6. = 70.000 Ft  10. = 30.000 Ft 

3. = 120.000 Ft  7. = 60.000 Ft 

              4. = 100.000 Ft                8. = 50.000 Ft    (bruttó összegek) 

 

(Ebben az értékelésben egy atlétának - a versenyszámoktól függetlenül – a három legjobb eredmény bónusz 

pontja számít bele az összesített pontszámba.) 

 

Abszolút győztesek: 

A Dr. Spiriev Bojidar által készített pontérték táblázat 2017-es kiadása alapján a Magyar Szuper Liga Döntőn a 

legjobb férfi, illetve női eredményt elérő atlétái elnyerik a Magyar Szuper Liga 2020. évi Abszolút Győztese 

címet, mellyel pénzdíj is jár: 

Férfi abszolút győztes:   500.000 Ft    

Női abszolút győztes:   500.000 Ft   (bruttó összegek) 

 

 

Az Abszolút Győztes címért járó teljes pénzdíj kifizetésének feltétele, hogy a díjátadáson az atlétának ott kell 

lennie, különben a pénzdíj 50%-át kapja. 

(Az első nap után az abszolút versenyben élen álló férfi és női atléta egy napi szállását és étkezését a MASZ biztosítja – 

ha nem budapesti és nem indul a második versenynapon.)  

 

Szélkompenzációs rendszer: 

A sorozat minden versenyén és a Szuper Liga Döntőn, az eredményekért járó bónuszpontok számításánál 

szélkompenzációs rendszert alkalmazunk, amely módosíthatja az WA 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) 
 

(* A kiírásban leírt díjazások teljesülési feltétele a 2020-ra vonatkozó kiemelt állami sporttámogatás realizálódása.) 
Bármely egyéni pénzdíj kifizetésének feltétele, hogy a versenyző magyar adószámmal rendelkezzen, illetve a pénzdíjra 
vonatkozó adatlap eredeti példányát hiánytalanul kitöltve és aláírva a versenyt követő 30 napon belül eljuttassa a kifizetőnek 
(személyesen vagy postán). 



 

IDŐREND 

 

 

 

  
szeptember 12. szombat 

 
 

15:00 Súlylökés SzL férfi 
 

 
15:00 100 m 3 próba SzL férfi 

 
 15:15 Rúdugrás SzL férfi  
 15:30 4x100m válogatott női  
 15:40 4x100m válogatott férfi  

 15:40 Magasugrás 3 próba SzL férfi  

 
16:10 400 m SzL női 

 

 
16:20 400 m SzL férfi 

 
 

16:20 Kalapácsvetés SzL női 
 

 16:40 100 m SzL női  

 16:50 100 m SzL férfi  

 
17:10 1500 m SzL női 

 
 

17:20 1500 m SzL férfi 
 

 
17:25 Gerelyhajítás 3 próba SzL férfi 

 
 

17:30 Távolugrás SzL férfi 
 

 
17:45 Diszkoszvetés SzL férfi 

 
 

18:00 Magasugrás SzL női 
 

 
18:30 Gerelyhajítás SzL női 

 
 18:45 100 m gát SzL női  

 
18:55 110 m gát SzL férfi 

 
 

19:00 Távolugrás SzL női 
 

 
19:10 3000 m akadály SzL női 

 
 

19:30 3000 m akadály SzL férfi 
 

 
20:00 10000 m gyaloglás SzL férfi szintidő: 1:00:00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Az időrend tájékoztató jellegű, a MASZ a változtatás jogát fenntartja. 

 
szeptember 13. vasárnap 

 
 

14:30 Súlylökés  SzL női 
 

 
15:00 100m gát 3 próba SzL női 

 
 

15:40 Kalapácsvetés SzL férfi 
 

 
15:40 Távolugrás 3 próba SzL női 

 
 16:15 Rúdugrás  SzL női  

 
17:15 Súlylökés 3 próba SzL női 

 

 
17:30 400 m gát  SzL női 

 

 
17:45 400 m gát  SzL férfi 

 
 18:00 Hármasugrás  SzL női  

 
18:00 800 m  SzL női 

 
 

18:05 Gerelyhajítás  SzL férfi 
 

 
18:10 800 m  SzL férfi 

 
 

18:10 Diszkoszvetés SzL női 
 

 18:20 10000 m gyaloglás  SzL női szintidő: 1:10:00 

 
18:50 Magasugrás SzL férfi 

 
 

19:15 Hármasugrás SzL férfi 
 

 
19:30 200 m SzL női 

 
 

19:35 200 m SzL férfi 
 

 
19:40 5000 m SzL női 

 
 

20:05 5000 m SzL férfi 
 



 

1. számú melléklet 

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, 

 törvényes képviselő neve: 

 törvényes képviselő születési helye, ideje: 

 törvényes képviselő anyja neve: 

  törvényes képviselő lakcíme: 

 

mint a kiskorú, 

 kiskorú neve: 

 kiskorú születési helye, ideje: 

 kiskorú anyja neve 

 kiskorú lakcíme: 

 kiskorú sportegyesülete: 

 

a továbbiakban „kiskorú” törvényes képviselője büntető- és polgári jogi felelősségem teljes tudatában 

hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy kiskorú gyermekem a 7. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő elnevezésű 

atlétikai versenyen (a továbbiakban: Verseny) rajthoz álljon. Az a-i) pontokat a verseny előtt megismertettem vele, 

melyeket önmagára elfogad. 

 

a) Versenyen a saját akaratomból és a saját felelősségemre veszek részt; 

 

b) a versenykiírásban foglaltakat, a versenyszervezők és a pályabírók által adott utasításokat maradéktalanul 

betartom, a fair play szellemében versenyzem, tartózkodom az eredmények bármely, meg nem engedett 

eszközzel történő befolyásolásától, csalástól; 

 

c) Versenyen való részvétel valamennyi feltételének megfelelek, a szükséges versenyengedéllyel és 

okmányokkal rendelkezem; 

 

d) egészségi állapotom a Versenyen való részvételt lehetővé teszi, mert a Verseny időpontját megelőző két 

hétben: 

 nem volt lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedésem;  

 nem volt köhögéssel, nehézlégzéssel járó megbetegedésem; 

 nem éreztem gyengeséget, végtagfájdalmat, egyéb influenza szerű tüneteket; 

 nem kerültem szoros kapcsolatba koronavírussal (COVID-19) fertőzött személlyel; 

 nem tartózkodtam külföldön; 

 amennyiben az előző pontokból bármelyik megtörtént, rendelkezem negatív molekuláris biológiai 

vizsgálattal / SARS-CoV-2 PCR teszttel.   

 

e) Verseny megkezdésekor sem érzem maga rosszul – nem köhögök, nem folyik az orrom, nem vagyok lázas. 

 

f) Verseny ideje alatt köteles vagyok a COVID-19 vírus okozta járványveszélyre tekintettel az alábbi szabályokat 

betartani: 

 1,5 méteres távolságtartás a Verseny többi résztvevőjétől mindenkor, amikor erre lehetőségem van; 

 a kihelyezett kézfertőtlenítő rendszeres használata; 



 

 kézfogás, más személyekkel történő közvetlen testi érintkezés kerülése; 

 gondoskodás a személyi higiéniáról; 

 tüsszentés, orrfolyás esetén zsebkendő használata. A használt zsebkendő szemetesbe dobása, utána 

alapos kézmosás és/vagy kézfertőtlenítés. 

 

g) alkohol, dopping- illetve kábítószer befolyása alatt nem állok; 

 

h) a Magyar Atlétikai Szövetséggel szemben mindennemű kártérítési igényemről lemondok; 

 

i) tudomásul veszem, hogy a versenypályán kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen – mint a 

versenypálya használója – szerepelhetek, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhetek a 

Magyar Atlétikai Szövetséggel, a Verseny szervezőivel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos 

felhasználóival szemben. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a részvételi és használati feltételeket, valamint a jelen nyilatkozatot elolvastam, 

teljes tartalmukat megértettem, tudomásul vettem, minden leírt ponttal teljes mértékben egyetértek, azokat 

elfogadtam. 

 

 

Kelt: ………………………, 2020………   …………………………………………. 

   törvényes képviselő aláírása 

 

 

 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Magyar Atlétikai Szövetség kezelje, és azokat felhasználja 

jövőbeni tájékoztatás céljából, időbeli korlátozás nélkül. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy adataimat és az 

adatkezeléshez való hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor írásban módosíthatom, visszavonhatom. A Magyar 

Atlétikai Szövetség kijelenti, hogy a fent megjelölt személyes adatokat a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontján alapuló felhatalmazás alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. 

 

 
 


