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Felnőtt és U23 Félmaraton Magyar Bajnokság 
2022 

 
 

1. A verseny célja: 
A 2022. évi országos bajnoki címek eldöntése. 

 
2. A bajnokság helyszíne és időpontja: 

1146 Budapest, Puskás Aréna 
 
2022. május 08. vasárnap, 8:00 

 
3. A bajnokság rendezője: 

A Magyar Atlétikai Szövetség 
 

4. Versenybíróság: 
Elnök:  Smoczer György 
Titkár:  Kutnyánszky Janka 

 
5. Versenyszámok: 

Abszolút és U23, férfi és női félmaraton (21 097,5 m) egyéni 
Abszolút és U23, férfi és női félmaraton három fős csapat 

 
6. Útvonal: 

Puskás Aréna, illetve a Szoborpark körül kialakított, 1514,77 méter hosszú, nemzetközi 
pályafelmérő által hitelesített körön - az 1. számú mellékletben található térkép alapján. 
 
Haladási irány az óramutató járásával megegyezően. 
 
A célvonalon történő első áthaladás után 13 darab teljes kört kell megtenni a célba 
érkezésig a versenyzőknek. 

 
7. Résztvevők: 

Azok a 2004-ben vagy korábban született atléták, akik érvényes versenyengedéllyel (MIR) 
rendelkeznek és az egyesületük a nevezési határidőig benevezte őket a MIR rendszeren 
keresztül. 

 
8. Nevezési szint: 

Nincs 

 
 
 



   

2 

 

 
 

9. Nevezés: 
On-line nevezés indul:   2022. április 25. hétfő, 00:00 
On-line nevezés zárul:   2022. május 02. hétfő, 23:59 
 
Helyszíni nevezés nincs! 

 
10. Nevezési díj: 

Nincs 
 

11. Rajtszám átvétel és jelentkezés: 
Helye: Puskás Aréna VIP keleti érkeztetőterem 
 
Jelentkeztetőhely nyit: 06:00 
Jelentkeztetőhely zárul: 06:45 

 
12. Öltözési lehetőség: 

BOK A-csarnoknál felállított öltöző sátorokban. 
 

13. Call room: 
Helye: BOK csarnok passzázs 
 

Megjelenés   Bevezetés: 
7:35   7:50 

 
14. Rajt: 

08:00 
 

15. Eredményhirdetés: 
Egyéni és csapat eredményhirdetés: 10:00 
 

16. Egyéni frissítés: 
Az egyéni frissítőket a jelentkeztetésnél lehet leadni 06:00- 06:45-ig. 
A versenyzőnek fel kell tüntetnie minden egyes frissítőn a rajtszámát. 

 
17. Frissítés: 

A frissítőállomás legvégén a palackozott víz lesz elérhető a versenyzők számára 
 

18. Helyezések eldöntése: 
Az egyéni bajnokság győztese az a versenyző, aki a távot a szabályoknak megfelelően 
végig futotta és elsőnek haladt át a célvonalon. 
 
Csapatversenyben az a győztes csapat, amelynek legjobb három versenyzője együttesen 
a legalacsonyabb összesített időeredményt éri el. Azonos idő esetén az a csapat ér el 
jobb helyezést, amelynek a harmadik tagja jobb időeredményt ért el.  
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19. Díjazás: 
Az 1. helyezett férfi, illetve női egyéni versenyző elnyeri a 
„Magyarország 2022. évi Félmaraton Bajnoka” címet. 
 
Az 1. helyezett férfi, illetve női csapat tagjai elnyerik a 
„Magyarország 2022. évi Félmaraton Bajnokcsapata” címet. 
 
Az 1. helyezett férfi, illetve női U23 korosztályú egyéniversenyző elnyerik a 
„Magyarország 2022. évi U23 Félmaraton Bajnoka” címet. 
 
Az 1-3. helyezett egyéni versenyzők, illetve csapatok éremdíjazásban részesülnek. 

 
20. Ruhatár: 

Helye: BOK csarnok passzázs 
 
A ruhatár használatához kérjük minden versenyző készítse elő a rajtszámát, amelynek a 
száma alapján kerülnek elhelyezésre a ruhák. 
 

21. Parkolás: 
A verseny ideje alatt a parkolás a Dózsa György úton, az Ifjúság útján, valamint a többi 
környező utcában is ingyenes. 
A BOK csarnok parkolója nem használható. 
 

22. Belépés: 
A Puskás Aréna Park és Szoborpark területére - ezáltal a versenyterületre - az Ifjúság 
útjáról, valamint a Dózsa György útról az V. számú kapun lesz lehetőség belépni 
gyalogosan. 
 

23. Időmérés: 
A versenyen transzponderes időmérés lesz, aminek alkalmazása esetén az Atlétikai 
Szabálykönyv 19.24 pontjának rendelkezései a mérvadók. 
A szabálykönyv a következő linken érhető el: 
https://atletika.hu/sites/default/files/masz/dokumentumok/versenybirok-
versenyiroda/worldathleticsszabalykonyv20200215.pdf 
 
Az időméréshez a chipeket a Jelentkezéskor kell átvenni. Saját chip nem használható. 
 
A chipeket kérjük a célba érkezés után a célterületen kialakított chipgyűjtő asztaloknál 
leadni.  
 

24. Egyéb: 
A verseny résztvevői technikai pólót kapnak. 
A pólóméreteket kérjük a MIR-ben minden nevezettnél kitölteni a nevezési határidő 
lejártáig. 
Azok a női versenyzők, akik ezt nem teszik meg ’S’ méretű, míg a férfiak ’M’ méretű pólót 
kapnak automatikusan. 

  

https://atletika.hu/sites/default/files/masz/dokumentumok/versenybirok-versenyiroda/worldathleticsszabalykonyv20200215.pdf
https://atletika.hu/sites/default/files/masz/dokumentumok/versenybirok-versenyiroda/worldathleticsszabalykonyv20200215.pdf
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FIGYELEM! 
Az idei Félmaraton Bajnokság részét képezi az Atlétikai Magyar Csapatbajnokság 
Elődöntőjének! 
 
A Félmaraton Bajnokság helyezettjei közül Csapat Bajnoki pontot csak a CSB-re is 
határidőig benevezett versenyzők kapnak! 
 
Kérjük azokat a versenyzőket, akiknek a rajthoz állását a Csapatbajnokságba is bele 
kívánják számítani nevezzék be a Csapatbajnokság MIR felületén is az ott szereplő 
félmaraton versenyszámba! 
 
A versenyszámokban limitidő nincs, viszont a Csapatbajnokságban való pontszerzéshez 
az alábbi szintidőn belül kell célba érni: 

• férfiak: 80 perc 
• nők: 100 perc 
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1. számú melléklet 

Pályarajz 
 
 

 
 

 

 


