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ATLÉTIKAI MAGYAR CSAPATBAJNOKSÁG 2022 
DÖNTŐ 

 
 

1. A bajnokság helye és ideje: 
 
Gyulai István Atlétikai Stadion 
4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. 
 
2022. szeptember 17- 18. (szombat- vasárnap) 
 

2. 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 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. 

 
3. Rendező: 

A Magyar Atlétikai Szövetség és a Debreceni Sportcentrum Közhasznú NKft. 
 

4. Versenybíróság: 

Elnöke:    Slezsák Ágnes 

Elnökhelyettese:  Öhlbaum Zoltánné 

Technikai helyettese: Ferenczy Zsuzsanna és Kopcsay Zoltán 

Titkára:    Német Botond 

 
5. 2022-es Csapatbajnokság Döntőjébe jutott csapatok: 

Alba Regia Atlétikai Klub; BEAC SE Atlétika 1898 Szakosztály; Békéscsabai Atlétikai 
Club; Budapesti Honvéd Sportegyesület; Debreceni Sportcentrum Közhasznú 
Nonprofit Kft.; Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület; 
Ferencvárosi Torna Club; Győri Atlétikai Club - II. kerület Dózsa; Ikarus Budapest 
Sport Egyesület; Magyar Testgyakorlók Köre Budapest; MATE - Gödöllői Egyetemi 
Atlétikai Club; Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.; Pécsi Vasutas Sportkör; 
Sportolj Velünk Sportegyesület; Szombathelyi Dobó Sportegyesület; Tatabányai 
Sport Club; Újpesti Torna Egylet; Városi Sportegyesület Dunakeszi; Vasas SC; 
Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club 
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6. Résztvevők: 

1. A 2022 Atlétikai Magyar Csapatbajnokság döntőjében kizárólag a két elődöntő 
1-10. helyén végzett csapatai vehetnek részt. Egyéni indulók nevezésére nincs 
lehetőség. 

2. Egy csapatot akkor lehet nevezni, ha minimum 10, de nemenként minimum 4 
atlétája ténylegesen indul a döntőben, különben a csapat eredménye nem 
értékelhető. 

3. A CSB-n csak felnőtt, U23, U20 vagy U18 korú atléták szerepeltethetők, 
fiatalabbak nem. 

4. Egy versenyszámban egy csapat maximum 3 atlétát indíthat. 
5. Egy atléta maximum 3 számban nevezhető és indítható, de egy versenynapon 

csak 2 számban állhat rajthoz. 
6. U18 korú sportolók a két versenynap során maximum 2 versenyszámban 

nevezhetők és indíthatók. 
7. Egy csapat összesen maximum 50 rajthelyre nevezhet indulót. Ebből csak a 

legjobb 40 pontszám vehető figyelembe az értékeléskor. 
Minden váltó egy rajthelynek számít. A váltókban egy csapat számonként 
maximum két egységet nevezhet. 

8. 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. 

 
9. Lebonyolítás: 

A CSB döntőjében a két májusi elődöntő 1-10. helyén végzett csapatai, összesen 20 
csapat indulhat. A Döntő két versenynapból áll. 
 
A Döntőben elért helyezések alapján az 1-16 csapatok 2023-ban a CSB1 divízióban 
fognak versenyezni. 
A Döntőben a 17-20. helyezést elért csapatok a CSB2-es divízióba kerülnek 2023-ra. 
Itt fognak versenyezni 2023-ban az elődöntők keleti és nyugati csoportjának 11-16. 
helyezett csapatai is. Így a CSB1 és a CSB2-es divízió 16-16 csapatból fog állni. 
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10. Értékekés: 
A csapatok sorrendje a csapatok összesített pontszáma alapján alakul ki. 
 
Egy csapat összesített pontszáma az atléták által szerzett pontszámok összege, de 
csapatonként csak a legjobb 40 pontszám vehető figyelembe. 
 
Az összesített pontszám azonossága esetén a több győzelem (ha az is azonos, 
akkor a több második hely, majd a több harmadik hely, stb.) dönt. 
 
A legmagasabb összesített pontszámot elérő csapat elnyeri a 
„Magyarország 2022. évi Csapatbajnoka” címet. 
 

11. Pontozás 
Az egyes versenyszámokban az atléták által szerzett pontszám két összetevőből 
áll. 
A helyezési pontok és az eredmény bónusz pontok összege. 
 
10.1 Helyezési pontok  

 Minden versenyszámban az első 16 helyezett kap pontot. 
  

  1. hely = 16 pont   7. hely = 10 pont  13. hely = 4 pont 
  2. hely = 15 pont   8. hely =   9 pont  14. hely = 3 pont 
  3. hely = 14 pont   9. hely =   8 pont  15. hely = 2 pont 
  4. hely = 13 pont  10. hely =   7 pont  16. hely = 1 pont 
  5. hely =  12 pont   11. hely =   6 pont    
  6. hely = 11 pont  12. hely =   5 pont    

 
10.2 Eredmény bónusz pontok  

(a Dr. Spiriev Bojidar által készített WA pontérték táblázat legutóbbi kiadása 
alapján.) 

 
950 -   999 pont =   1 pont 

1000 – 1039 pont =   2 pont 
1040 – 1069 pont =   3 pont 
1070 – 1099 pont =   4 pont 

1100 – 1129 pont =   5 pont 
1130 – 1149 pont =   6 pont 
1150 – 1169 pont =   8 pont 
1170 – 1189 pont = 10 pont 
1190 – 1199 pont = 12 pont 

1200 és több  pont = 15 pont 
  



   

4 
 

 
 

Szélkompenzációs rendszer 
A bónuszpontok számításánál szélkompenzációs rendszert alkalmazunk, amely 
módosíthatja a 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) 

 
12. Nevezés: 

1. A részletes (az atléták adatait is tartalmazó) nevezés a MIR rendszerben zajlik! 

2. A részletes on-line nevezés indul:  2022.09.05. hétfő, 00:00 

    zárul:  2022.09.12. hétfő, 23:59 

 
13. Nevezési díjak: 

Csapat nevezési díj: 25.000 Forint / csapat 
A csapat nevezési határidő után fizetendő a MASZ részére számla ellenében 
átutalással. 

 
Egyéni nevezési díjak: minden rajthely után 500 Forint / rajthely 
A részletes nevezéskor fizetendő MIR számla ellenében átutalással, minden 
elfogadottnevezés után. 
 

14. Versenyszámok: 
FÉRFI: 100m, 200m 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m gát, 400m gát, 3000m 
akadály, magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás, súlylökés, diszkoszvetés, 
kalapácsvetés, gerelyhajítás, 5000m gyaloglás, 4x100m, 4x400m 
 
NŐI: 100m, 200m 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100m gát, 400m gát, 3000m 
akadály, magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás, súlylökés, diszkoszvetés, 
kalapácsvetés, gerelyhajítás, 5000m gyaloglás, 4x100m, 4x400m 
 
Minden futó, illetve gyalogló versenyszámban időfutamok kerülnek 
lebonyolításra. 
 
Az előzetesen meghirdetett maraton versenyszám az országos bajnokság 
időpontváltozása következtében kikerült a Csapatbajnokság programjából!  
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14.1 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. 
 

15. Jelentkezés: 
Helye: Az OSEI épület oldalában kialakított jelentkező helyen. 
 
A jelentkeztető hely az első versenyszám előtt 2 órával nyit. 
A jelentkezéseket 75 perccel a rajt előtt lezárjuk, ezután jelentkezéseket nem 
fogadunk el. 

 
16. Öltözési lehetőség: 

A kijelölt öltözőkben. 
Az öltözőben, valamint a sportcentrum teljes területén hagyott értéktárgyakért 
felelősséget nem vállalunk. 
 

17. Saját szer: 
Használata hitelesítés után megengedett. 
A szereket hitelesítésre legkésőbb 60 perccel a versenyszám kezdete előtt le kell 
adni az arra kijelölt szerhitelesítő helyen. 
Azokat a versenybíróság szállítja a verseny helyszínére, majd versenyszám 
befejezése után ugyanitt – a szerhitelesítő helyen - átvehetőek. 
 

18. Szerhitelesítés: 
Helye: OSEI épület oldalában kialakított szerhitelesítő helyen 
A szerhitelesítő hely az adott napi első dobószám kezdete előtt 150 perccel nyit. 
 

19. Bemelegítés: 
A külső dobó pályán, illetve az OSEI épület mögötti füves területen és az emelkedőn 
lehetséges. 
 

20. Speciális bemelegítések: 
a. Kalapácsvetés: 

Vasárnap a külső dobópályán kialakított területen. 
b. Gerelyhajítás: 

Szombaton a külső dobópályán kialakított területen. 
Csak a kijelölt helyen lehetséges a szerrel történő bemelegítés. 

c. 100 m / 110 m gátfutás: 
A hátsó egyenesben lesz lehetőség a speciális bemelegítés elvégzésére. 

 
21. 100m, 200m, 400m, 100/110m gát, 400m gát futam- és pályabeosztása: 

A versenyzők a QB (2020.01.01-től) szerint kerülnek beosztásra a futamokba. 
A legjobb eredménnyel rendelkező atléták kerülnek az 1. futamba. 
A futamokon belül a pályák sorsolással kerülnek kiosztásra. 
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22. Futamok sorrendje: 

A versenyzők a QB (2020.01.01-től) szerint kerülnek beosztásra a futamokba. 
800 m-en és hosszabb távokon a gyengébb idővel rendelkező atléták futnak az első 
futamban. 
 

23. 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. 
 

24. Call Room: 
Helye: OSEI Épület mögött    Megjelenés – kizárás terhe mellett – kötelező! 

megjelenés  bevezetés 
Síkfutás, gyaloglás:  10   5 
Gát-, akadályfutás, váltó: 15   10 
Ügyességi szám:  30   25 
Gerelyhajítás:   45   40 
Rúdugrás:   55   50 perccel 

a versenyszám kezdete előtt. 
 

25. Kezdőmagasságok, magasságemelések:  
Magasugrás 
Férfi: 160– 170– 180– 190– 195– 200– 204– 208– 212– 215– 218– 220– 222 +2 cm 
Női: 140– 150– 155– 160– 165– 170– 174– 177– 180– 183– 185– 187 +2 cm 

  
Rúdugrás 
Férfi: 360– 380– 400– 415– 430– 445– 460– 475– 490– 500– 510– 520– 525 +5 cm 
Női: 260– 280– 300– 315– 330– 345– 360– 370– 380– 390– 400– 405– 410 +5 cm 
 

26. 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 = 5.300.000 Ft  11. hely = 650.000 Ft 
2. hely = 4.300.000 Ft   12. hely = 650.000 Ft 
3. hely = 3.300.000 Ft  13. hely = 500.000 Ft 
4. hely = 2.850.000 Ft  14. hely = 500.000 Ft 
5. hely = 2.300.000 Ft  15. hely = 400.000 Ft 
6. hely = 1.800.000 Ft  16. hely = 400.000 Ft 
7. hely = 1.300.000 Ft  17. hely = 300.000 Ft 
8. hely = 1.100.000 Ft  18. hely = 300.000 Ft 
9. hely =    850.000 Ft  19. hely = 200.000 Ft 

10. hely =    850.000 Ft  20. hely = 200.000 Ft 
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(* A kiírásban szereplő díjazások teljesülésének feltétele a 2022. évi kiemelt állami 
sporttámogatás realizálódása.) 
 
A sportszervezeti díjazás egyik feltétele, hogy a sportszervezet az elődöntők és a 
döntő időpontját követő 30 napon belül eljuttassa az eredménydíjról szóló számláját 
a MASZ-nak, és hatályos sportszolgáltatási szerződés legyen érvényben. 
 
FONTOS! 
A Döntőben elért helyezéseknek megfelelő díjazás kifizetésének másik feltétele, 
hogy a Döntő eredményhirdetésén az első 16 érintett csapatnak részt kell vennie! 
 
FONTOS! 
Az a csapat, amelyik nem jelenik meg az eredményhirdetésen, csak az eredménydíj 
50 %-át kaphatja meg! 
 

27. COVID szabályok: 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
 

28. Egyéb: 
A pályán 9 mm-nél hosszabb szögű cipő nem használható. 
A versenyző csak az arra kijelölt helyen léphet be a pályára és hagyhatja el azt. 

  



   

8 
 

TÁJÉKOZTATÓ IDŐREND 
 
 

1. nap 
2022. szeptember 17. 

szombat 

 2. nap 
2022. szeptember 18. 

vasárnap 
13:30 gerelyhajítás női  11:00 rúdugrás férfi 
13:35 távolugrás férfi  11:05 kalapácsvetés női 
14:00 400 m gát női  12:30 5000 m gyaloglás női 
14:20 400 m gát férfi  13:00 kalapácsvetés férfi 
14:30 MEGNYITÓ   13:10 5000 m gyaloglás férfi 
14:35 magasugrás női  14:00 100 m gát női 
14:50 100 m női  14:20 hármasugrás női 
15:10 100 m férfi  14:45 diszkoszvetés női 
15:25 gerelyhajítás férfi  14:30 110 m gát férfi 
15:30 súlylökés női  15:00 rúdugrás női 
15:40 400 m női  15:00 800 m női 
16:00 távolugrás női  15:20 800 m férfi 
16:00 400 m férfi  15:40 200 m női 
16:25 1500 m női  16:00 200 m férfi 
16:35 1500 m férfi  16:20 hármasugrás férfi 
16:50 3000 m akadály női  16:30 diszkoszvetés férfi 
16:55 magasugrás férfi  16:30 5000 m női 
17:30 súlylökés férfi  17:00 5000 m férfi 
17:10 3000 m akadály férfi  17:30 4 x 400 m váltó női 
17:35 4 x 100 m váltó férfi  17:50 4 x 400 m váltó férfi 
17:55 4 x 100 m váltó női  18:15 Eredményhirdetés 

Naplemente: 18:52  Naplemente: 18:50 
 

Az időrend a nevezések függvényében változhat! 


