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Kedves Vendégeink!

Nagy öröm és megtisztelte-
tés számunkra, hogy az el-
múlt időszakban rendezett 
két rangos nemzetközi ver-
senyt követően a Regionális 
Atlétikai Központ adhat ott-
hont a 119. Atlétikai Magyar 
Bajnokságnak. 

Atlétikai hagyományaink és 
a városunkat jellemző sport-
élet miatt is fontos számunk-
ra, hogy ez az országban is 
szinte egyedülálló sportléte-
sítmény, Székesfehérvár új 
büszkesége nemcsak a ver-
senysportot szolgálja, hanem 
az ARAK atlétái mellett az 
utánpótlás- és a szabadidő-
sport előtt is nyitva áll.

Valljuk azt, hogy csak úgy le-
het a mozgáskultúrát, a spor-
tot támogatni, hogyha egy-
szerre fejlesztjük a szabad-
idő-, diák-, utánpótlás- és él-
sportot. A Központ megépí-
tésével az volt a célunk, hogy 
az atlétika megtalálja ottho-
nát Székesfehérváron. Bízom 
benne, hogy ez sikerült!

A kiváló adottságú helyszín, 
a felkészült rendezők és a 

lelkes fehérvári közönség 
szeretettel várja a mostani és
leendő magyar bajnok atlétá-
kat 2014. augusztus 1-3. kö-
zött.

Kívánom, hogy érezzék jól 
magukat városunkban! 
Ismerkedjenek meg Székesfe-
hérvár történelmével, a 
fehérváriakkal, és térjenek 
vissza a magyar nemzet tör-
ténelmi fővárosába ahány-
szor csak tehetik!

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

 



Tisztelt Atléták, Kedves Szé-
kesfehérvári Polgárok!
 
A Magyar Atlétikai Szövetség 
nevében sok szeretettel kö-
szöntök Mindenkit a 119. Atlé-
tikai Magyar Bajnokságon.
A magyar atlétika az elmúlt 
másfél esztendőben kiemel-
kedő sikereket tudhat magá-
énak. Örömmel és büszke-
séggel tölt el, hogy egy ilyen 
eredményes időszakkal a há-
tunk mögött érkeztünk el 
2014. legfontosabb hazai 
rendezésű versenyéhez, a 119. 
Atlétikai Magyar Bajnokság-
hoz.

Külön öröm számomra, hogy 
az egyik legrégebbi hagyo-
mányokkal rendelkező nem-
zeti viadal otthona idén a Fej-
ér megyei székhely, a 
koronázó város, Székesfe-
hérvár. A májusban átadott, 
Bregyó-közi Regionális Atlé-
tikai Központ igazi ékszerdo-
boz, amely július 8-án, a 
Gyulai István Memorial – Atlé-
tikai Magyar Nagydíj házigaz-
dájaként már bebizonyítot-
ta, alkalmas nagy presztízzsel 
rendelkező, nemzetközi atléti-
kai események lebonyolításá-
ra. Alig egy hónappal ezelőtt 

„sportok királynőjének” világ-
klasszisai küzdöttek itt a má-
sodpercekért, centimétere-
kért, augusztus első hétvégé-
jén hazánk kiválóságai teszik 
ugyanezt.

A Magyar Atlétikai Szövetség 
nevében szeretném megkö-
szönni minden székesfehér-
vári polgárnak, a szervezők-
nek, hogy otthont adnak a re-
mélhetőleg idén is igen ma-
gas színvonalú versenyeket 
hozó, 2014. évi Atlétikai Ma-
gyar Bajnokságnak, valamint 
hálámat kifejezni áldozatos 
munkájukért.

Kívánok látványos, emlékeze-
tes versenyt és sok szeren-
csét a hétvégén rajthoz állók-
nak!
 

 

Gyulai Miklós
 a MASZ Elnöke



 1. A Bajnokság célja:
MAGYARORSZÁG 2014. évi bajnoki címeinek és helyezéseinek 
eldöntése.

2. A Bajnokság helyszíne és ideje:
Székesfehérvár, Bregyó közi Atlétikai Központ, Bregyó köz 1.
2014. augusztus 1-3. (péntek-vasárnap)

3. A Bajnokság rendezője:
A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából az Alba Régia At-
létikai Klub.

4. A bajnokság versenybírósága:
Versenyigazgató:             Tölgyesi Előd  
Elnök:               Stiglic Edit
Elnökhelyettes:   Borsányi Zoltán  
Technikai elnökhelyettes:            Olasz Tamás
Titkár:               Schwartz-Nagy Attila
MASZ delegált:   Gál László

5. Résztvevők:
Azok az érvényes versenyengedéllyel, sportorvosi igazolással 
és nevezési szinttel rendelkező versenyzők, akiket klubjuk, az 
erre rendszeresített formanyomtatványon a nevezési határ-
időig benevez és a MASZ jóváhagyta.
- Csak 2013-ban és 2014-ben, versenyen elért eredmény-
nyel lehet nevezni.
- Fiatalkorúak a MASZ érvényes versenyszabályzata 
alapján versenyeztethetőek 13 éves kortól.
- Fiatalkorúak a három nap alatt összesen 4 verseny-
számban indulhatnak, de 1 nap maximum 2 számban. A selej-
tező, döntő 1 versenyszámnak számít. Amennyiben a selejte-
ző és a döntő nem egy nap van, a döntő időpontja számít!

6. Nevezés:
A nevezéseket az erre kialakított táblázatban kérjük elküldeni



a versenyiroda@masz.hu –ra, a kizárólag a MASZ honlapján 
megtalálható egyéni nevezési lapon.
Nevezési határidő: 2014. július 22. kedd 24.00 óra

Nevezési határidő után beérkezett nevezéseket nem tudjuk 
elfogadni. Helyszíni nevezés nincs.

7. Nevezési szintek:
A fel nem sorolt versenyszámokban nevezési szint nincs, de a 
nevezésnél a legjobb eredményt fel kell tüntetni! A váltótagok 
egyéni idejét kell megadni.

 A jóváhagyott nevezéseket a masz.hu-n a verseny előtt
közzé tesszük.

8. Jelentkezés:
A versenyszám kezdete előtt 90 perccel a jelentkezés és a 
váltótagok megnevezése lezárul.
Bemelegítés a 600 méteres rekortán borítású futókörön, a fu-
tófolyosóban, illetve a dobópályán.
Bevezetés (110 gát rajtnál):
- Futószámok: 10 perc
- Gát és váltók: 15 perc
- Ügyességi számok: 25 perc
- Rúdugrás: 50 perc

Nők
12.80
26.50
61.00
2:25.00
5:05.00
155
250
530
11 m-es  gerenda
10.00
32.00
33.00

Versenyszámok
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
Magas

Rúd
Távol

Hármas
Súly

Diszkosz
Gerely

Férfiak
11.40

22.90
51.00

2:00.00
4:10.00

185
360
650

13 m-es gerenda
12.50

35.00
50.00



9. Nevezési díj:
Egyéni: 1500 Ft/versenyszám, váltó: 3000 Ft/versenyszám

10. Lebonyolítás:
A bajnokságon 100 m – 800 m előfutamok és döntők, 1500 
m-en és a hosszabb távokon, valamint a váltófutásokban idő-
futamok, az ügyességi számokban selejtezők és döntők kerül-
nek lebonyolításra. Az időfutamokban a gyengébb futam áll 
előbb rajthoz.
Selejtezőszintek:

A nevezések feldolgozása után közzé tesszük, hogy 100 m – 
800 m méteren mennyi futamot rendezünk és a futamokból 
hány versenyző juthat a döntőbe hellyel és mennyi idővel.

A selejtezőkben ügyességi számokban maximum 3 kísérlet, 
magasba ugrásoknál rendes verseny van. A selejtező szintet 
elérő atléták, a szabályoknak megfelelően, nem versenyez-
hetnek tovább a selejtezőben.

A döntőben az első 3 sorozat utáni sorrend alapján a legjobb 
8 versenyzőnek további 3 kísérlete van. Ha csak nyolcan in-
dulnak a döntőben, akkor mindenkinek 6 kísérlete van.

Nők
175
360
600
12.00
14.00
46.00
62.00
48.00

Versenyszámok
Magas

Rúd
Távol

Hármas
Súly

Diszkosz
Kalapács

Gerely

Férfiak
208
460
730

15.30
16.00
53.00
65.00
65.00



Kezdőmagasság, magasságemelések:

Férfi magas:  180-185-190-195-200-204-208
Férfi rúd:  360-380-390-400-410-420-430-440-450-460
Női magas:  150-155-160-164-168-172-175
Női rúd:  240-260-280-300-310-320-330-340-350-360

A döntőben a selejtezőt követően kerül kialakításra a kezdő-
magasság.

Abban az esetben, ha ügyességi számokban 10 főnél nem 
több a nevezések száma, nem rendezünk selejtezőt, a ver-
senyszám a döntő időpontjában kerül lebonyolításra!

11. Díjazás:
A versenyszámok győztesei elnyerik a „Magyarország 2014. 
Országos Bajnoka” címet.
Minden 1-3. helyezett érem díjazásban részesül.
A versenyszámok helyezetteinek a helyezési és eredményes-
ségi pontjai a Szuper Liga sorozat értékelésébe beleszámíta-
nak. 

12. Egyéb:
- A bajnokságon saját szer használható, a versenyszám kez-
dete előtt 60 perccel szerhitelesítésre le kell adni. A verseny 
végén ugyan itt át is vehető.
- Rajthoz állni válogatott szerelésben nem lehet.
- A pályán 9 mm-nél hosszabb szegű cipő nem használható.
- Öltözési lehetőség van. Az öltözőben hagyott értékért fele-
lősséget nem vállalunk.
- Az eredményhirdetések blokkokban kerülnek megtartásra.
- A kalapácsvetés selejtezőit a külső dobópályán rendezzük. 
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