
 
 

2. ATLÉTIKAI MAGYAR SZUPER LIGA DÖNTŐ – DEBRECEN 

 

 

A verseny célja: A versenyzési lehetőségek minőségi fejlesztése, az atléták megbecsülésének    

                               javítása, az atlétika népszerűsítése.  

 

A verseny helyszíne és időpontja:  

     Gyulai István Atlétikai Stadion - Debrecen, Oláh Gábor u.5. 

     2015. szeptember 5-6. (szombat, vasárnap) 

A verseny rendezője: 

 A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Debreceni Sportcentrum K. Nonprofit KFT 

 

A versenybíróság: 

                            Versenyigazgató:        Perényi Gabriella 

                            Elnök:                            Lipcsei Irén 

                             Elnökhelyettes:          Csatári Lajos 

  Technikai helyettes:  Giczei Csaba  

                             Versenytitkár:            Hubacsek Dóra      

  MASZ delegált:           Gál László 

A verseny résztvevői: a Magyar Szuper Liga sorozat versenyein elért eredményekkel döntőbe 

                            jutott atléták, versenyszámonként nyolc, érvényes versenyengedéllyel. 

                                  

A versenyszámok felsorolása: 

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

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

 

A helyezések eldöntésének módja: a MASZ szabályai szerint. 
 
Nevezés: Nevezési díj nincs, nevezni nem kell, de a Döntőbe jutott atlétáknak és a tartalékoknak a 

Döntőben való részvételt (tartalékoknak a részvételi szándékot) augusztus 28-án 16 óráig (kivéve 

férfi és női rúdugrásban valamint női hármasugrásban, melyekben szeptember 2-án 16 óráig) a 

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

Lemondás, illetve meg nem erősítés esetén a Szuper Liga pontversenyében soron következő, a 

részvételi szándékát a megadott határidőig megerősítő tartalék atléta indulhat a Döntőben. 

 

Döntőbe jutás: 

A Szuper Liga Döntőbe jutott atléták és a tartalékok névsora augusztus 26-án (kivéve férfi és női 

rúdugrásban valamint női hármasugrásban, és az aug. 29-30-án rendezendő Bp. Junior Bajnokság 

Junior Liga számaiban, melyekben szeptember 1-jén) megjelenik a MASZ hivatalos honlapján és a 

MIR-ben. Automatikusan Döntőbe jut a versenyszámonként legtöbb pontot elérő 6-6 atléta. 

Automatikusan Döntőbe jut minden versenyszámban a Junior Magyar Liga 1. helyezettje. 



Ha a Junior Liga 1. helyezettje benne van a Szuper Liga pontversenyének 1-6. helyezettjében, akkor a 

Szuper Liga pontverseny 7. helyezettje is automatikusan bejut a Döntőbe. 

A MASZ-nak jogában áll összesen 5 szabadkártyás magyar atlétát meghívni a Szuper Liga Döntőbe, de 

versenyszámonként csak egyet. Ha a MASZ él a szabadkártyás atléták meghívásának jogával, azt az 

augusztus 26-án/szeptember 1-én megjelenő lista tartalmazza.  

Azokban a számokban, ahol nincs szabadkártyás atléta, a Szuper Liga pontversenyének számonkénti 

7. helyezettjei is automatikusan döntősök. Ezekben a versenyszámokban, ha a 

Junior Liga 1. helyezettje benne van a Szuper Liga pontversenyének 1-7. helyezettjében, akkor a 

Szuper Liga pontverseny 8. helyezettje is automatikusan bekerül a Döntőbe. 

Pontszám azonosság esetén a sorozathoz tartozó versenyeken a versenyszám-csoportba tartozó 

szabadtéri (fő) számban elért legjobb eredmény rangsorol. Ha az is azonos, akkor a második legjobb 

eredmény, ha az is, akkor a harmadik, stb 

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 2015. évi 

Győztese címet. 

 

Díjazás: 

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). 

1. = 150.000 Ft            4. = 40.000 Ft         7. = 25.000 Ft 

2. = 100.000 Ft            5. = 35.000 Ft         8. = 20.000 Ft 

3. =   70.000 Ft            6. = 30.000 Ft                                                (bruttó összegek) 

 

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 hét legjobb eredmény bónusz 

pontja számít bele az összesített pontszámba.) 

 

A Dr. Spiriev Bojidar által készített IAAF pontérték táblázat legutóbbi kiadása alapján a Magyar Szuper 

Liga Döntőn a legjobb férfi illetve női eredményt elérő atlétái elnyerik a Magyar Szuper Liga 2015. 

évi Abszolút Győztese címet. A nemenkénti legjobb három eredmény külön pénzdíjjal is jár. 

1. = 300.000 Ft  2. = 200.000 Ft  3. = 100.000 Ft   (bruttó összegek) 

 

 

Bármely 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). 
 

 



 

 

 

Helyszíni jelentkezés a versenyszámokra:   90 perccel a versenyszám előtt! Az ezután beérkező 

jelentkezéseket nem fogadjuk el. Jelentkezés a Sportcentrum főépületében. 

 

 

 

Call-room: a 100 m síkfutás rajtja mögött.    Megjelenés kötelező! 

              Call-room és bevezetési időpontok a versenyszámok kezdete előtt: 

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

Ügyességi számok, dobások:      35 / 30 perc            Rúdugrás:   60 / 55 perc 

Bevezetés a pályára a call-roomba való érkezés után 5 perccel! 

Kezdőmagasság, magasságemelések:    

 
Férfi magas: 190-195-200-205-208-211-214-217-220-223-226-228  + 2 cm 
Férfi rúd: 400-420-440-460-470-480-490-500-510-520  + 10 cm 
Női magas: 160-165-170-174-178-181-184-187-190-192  +  2 cm 
Női rúd: 300-320-340-360-370-380-390-400-410-420  + 10 cm 

 
Hármasugrás gerenda:  Női:  11 m 

    Férfi:   13 m 

Saját szer: használata hitelesítés után megengedett. A szereket hitelesítésre 90 perccel a 

versenyszám kezdete előtt le kell adni a lelátó mögött kialakított szerhitelesítő helynél, azokat a 

versenybíróság szállítja a verseny helyszínére. A versenyszám befejezése után ugyan itt átvehető. 

Öltözési lehetőség: biztosított a kijelölt öltözőkben.  Az öltözőben, illetve a pályán hagyott értékekért 

felelősséget nem vállalunk. 

Eredményhirdetés: A versenyszámok után, blokkokban kerülnek megtartásra. 

Bemelegítés: A füves dobó pályán. 

Szállás: Sport Hotel*** superior  

 4032 Debrecen, Oláh Gábor u 5. 

 Tel: 06 52 514-444 

 www.sporthotel.hu  

           Rendezőség 

Tel:06
http://www.sporthotel.hu/

