
 

 
Váltófutó Magyar Bajnokság 2022 

 
 

1. A bajnokság célja: 
A 2022. évi váltó bajnoki címek és helyezések eldöntése. 

 
2. A bajnokság helyszíne és ideje: 

Kecskeméti Atlétikai Centrum 
6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A 

  
2022. május 7, szombat 

 
3. A bajnokság rendezője: 

A Magyar Atlétikai Szövetség és a Kecskeméti Atlétika és Rugby Club 
 

4. Versenybíróság: 
Elnök:    Vízvári Márta 
Elnökhelyettes:   Alszászi Gabriella 
Technikai elnökhelyettes: Havas Csaba 
Titkár:    Adamik-Vári Mariann 

 
5. Résztvevők: 

Sportszervezetek érvényes MASZ versenyengedéllyel rendelkező atlétái, akik 
nevezése a nevezési határidőig a MIR rendszerben beérkezett és a versenyiroda 
azt elfogadta. 

 
6. Nevezés: 

Kizárólag előnevezéssel a MIR rendszeren keresztül. 
   Nevezés indul: 2022.04.25. 00:00 
   Nevezés zárul: 2022.05.02. 23:59 
 

Egy sportszervezet több váltót is nevezhet, de a váltók tagjainak cserélgetésére 
nincs lehetőségük. Egy váltóban 6 versenyző nevezhető, a ténylegesen indulók 
megnevezése és futási sorrendjük megadása a jelentkezéssel egy időben 
történik, és kizárólag a megadott sorrendben futhatnak a bajnokságon.  

 
7. Nevezési díj: 

U14 és U16 váltók: 1000.-Ft / csapat 
U18 váltók:  1200.-Ft / csapat 
U20 váltók:  1400.-Ft / csapat 
Abszolút váltók:  2000.-Ft / csapat 
A nevezési díjakat az elfogadott nevezések után számla ellenében átutalással kell 
fizetni. 

 



 

 
 
 
 

8. Versenyszámok: 
U14 fiú: 4x100 m, 4x600 m 
U14 leány: 4x100 m, 4x600 m 
U16 fiú: 4x100 m, 4x300m, 4x800 m 
U16 leány: 4x100 m, 4x300m, 4x800 m 
U18 férfi:  4x100 m, 4x400 m, 4x1500 m 
U18 női: 4x100 m, 4x400 m, 4x800 m 
U20 férfi: 4x100 m, 4x400 m, 4x1500 m 
U20 női: 4x100 m, 4x400 m, 4x800 m 
Abszolút férfi: 4x200 m, 4x800 m 
Abszolút női: 4x200 m, 4x800 m 

 
9. Korlátozások: 

Az U14 versenyzők csak saját korosztályukban versenyezhetnek. 
 
A bajnokságon az U16, U18 és U20 korú versenyzők - a rájuk vonatkozó 
versenyeztetési szabályok betartása mellett - magasabb korcsoportban is rajthoz 
állhatnak, de azonos versenyszámban csak egy korosztályban indulhatnak. 
 
Az U16 versenyző, ha 4x300m-en vagy más hosszabb versenyszámban indult, 
aznap más versenyszámban már nem versenyezhet. 
 
Az U18 és U20 versenyző, ha 4x400m-en vagy más hosszabb versenyszámban 
indult, aznap más versenyszámban már nem versenyezhet. 
 
A felnőtt váltó versenyszámokban legfeljebb két fiatalkorú (U16, U18, U20) 
indulhat, a rá vonatkozó korosztályos versenyeztetési szabályok betartása mellett. 

 
10. Jelentkezés és rajtszámátvétel: 

Helye: az Atlétikai Centrum futófolyosóján. 
 
A versenyszámok kezdete előtt 75 perccel lezárul! 

 
11. Call room: 

Helye: az Atlétikai Centrum futófolyosóján. 
 
A megjelenés – kizárás mellett – kötelező! 
Bevezetés 15 perccel az adott futam előtt.  

 
12. Díjazás: 

A győztes csapatok elnyerik a „Magyarország 2022. évi U14/U16/U18/U20/Felnőtt 
Váltóbajnoka” címet. Az 1-3 helyezett csapatok éremdíjazásban részesülnek. 
Kérjük az 1-3. helyezett csapatok tagjait és a győztes csapatból egy edzőt az 
eredményhirdetésnél megjelenni szíveskedjenek az időrendben feltüntetett 
időpontokban! 



 

 
 
 

13. Öltözési lehetőség: 
Az Atlétikai Centrum futófolyosójáról nyíló öltözőkben. 

 
14. Bemelegítés: 

Széktói Stadion 3-as műfüves pályáján (bejárat a 200 m rajthoz közel, szögescipő 
használata tilos) és a futófolyosón. 
 

15. Váltózónák 
4×100 m-es és a 4×200 m-es váltófutásoknál mindhárom váltóterület (váltózóna) 
30 m hosszú, és a zóna kezdetétől 20 méterre található a résztávolságok 
határvonala. 
A 4×300 m-es és annál hosszabb váltófutásoknál minden váltóterület (váltózóna) 
20 m hosszú, és a középvonaluk a résztávolságok határvonala.  
 
A zóna kezdete és vége az azt kijelölő vonalaknak a rajtvonalhoz közelebb eső 
széle, a futás irányában. Ezek a vonalak is 5 cm szélesek. A kimért pályán történő 
váltások mindegyikénél egy kijelölt versenybírónak kell gondoskodni arról, hogy 
a versenyzők a váltózóna megfelelő pontjára álljanak fel. 

 
16. COVID szabályok: 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
 

17. Egyéb: 
4x100 m-es váltóknál 8 vagy kevesebb induló esetén az időelőfutam elmarad és a 
döntő időpontjában futnak a csapatok. Ezt a nevezések közzétételekor, illetve a 
jelentkezés lezárása után a helyszínen kihirdetjük, előbbi esetben az időrend 
módosulhat. 
 
4x100 m-es váltóknál az időelőfutamok összesített 8 legjobb időeredményét elérő 
váltó kerül a döntőbe. 
 
A 4x200 m-es, valamint a 4x400m-es váltófutások 3 kanyaros kimért pályán 
futással, a 4x300 m-es váltók pedig 2 kanyaros kimért pályán futással kerülnek 
lebonyolításra. 
 
Az öltözőben és pálya területén hagyott értéktárgyak biztonságáért felelősséget 
nem vállalunk. 

 
18. Váltófutásra vonatkozó szabályok az atlétikai szabálykönyvben 

TR24. (170. Szabály) Váltófutások 
https://atletika.hu/sites/default/files/masz/dokumentumok/versenybirok-
versenyiroda/worldathleticsszabalykonyv20200215.pdf 
141.-146. oldal 

https://atletika.hu/sites/default/files/masz/dokumentumok/versenybirok-versenyiroda/worldathleticsszabalykonyv20200215.pdf
https://atletika.hu/sites/default/files/masz/dokumentumok/versenybirok-versenyiroda/worldathleticsszabalykonyv20200215.pdf


 

 
 

IDŐREND 
 

11:00 4x100m U14 fiú időelőfutam 
11:15 4x100m U14 leány időelőfutam 
11:30 4x100m U16 fiú időelőfutam 
11:45 4x100m U16 leány időelőfutam 
12:00 4x100m U18 férfi időelőfutam 
12:15 4x100m U18 női időelőfutam 
12:30 4x100m U14 fiú Döntő 
12:45 4x100m U14 leány Döntő 
13:00 4x100m U16 fiú Döntő 
13:15 4x100m U16 leány Döntő 
13:30 4x100m U18 férfi Döntő 
13:45 4x100m U18 női Döntő 
14:00 4x100m U20 férfi Döntő 
14:15 4x100m U20 női Döntő 
14:30 Eredményhirdetés 1. 
14:30 4x600m U14 fiú időfutam 
14:45 4x600m U14 leány időfutam 
15:00 4x800m U16 fiú időfutam 
15:15 4x800m U16 leány időfutam 
15:30 4x200m abszolút férfi időfutam 
15:40 4x200m abszolút női időfutam 
15:50 Eredményhirdetés 2. 
15:50 4x300m U16 fiú időfutam 
16:00 4x300m U16 leány időfutam 
16:15 4x400m U18 férfi időfutam 
16:25 4x400m U18 női időfutam 
16:35 4x400m U20 férfi időfutam 
16:45 4x400m U20 női időfutam 
16:55 Eredményhirdetés 3. 
16:55 4x1500m U18 férfi időfutam 
17:15 4x800m U18 női időfutam 
17:30 4x1500m U20 férfi időfutam 
17:50 4x800m U20 női időfutam 
18:05 4x800m abszolút férfi időfutam 
18:20 4x800m abszolút női időfutam 
18:35 Eredményhirdetés 4. 

 
Az időrend tájékoztató jellegű és a nevezések függvényében a változtatás jogát a 

szervezők fenntartják! 


