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BAJNOKI RENDSZER  

1. A tájékozódási futó sport bajnoki rendszere 

- Városi bajnokságok (benne megyei jogú városok bajnokságai is) 
- Megyei bajnokságok 
- Országos bajnokságok 

Az országos bajnokságokat az MTFSZ megbízásából és felügyelete alatt lehet megrendezni. A 
területi bajnokságok (városi, megyei) az adott területhez tartozó városi, illetve megyei tájfutó 
szövetségek hatáskörébe tartoznak. Azok formája, rendszere eltérhet az országos 
bajnokságoktól. 

Az országos bajnokságok nyíltak, nincs feljutási rendszer. 

2. A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség bajnoki versenyszámai (országos 
bajnokságok) 

A) Egyéni Bajnokságok: 
1. Nyílt Hosszútávú Egyéni Bajnokság  
2. Nyílt Normáltávú Egyéni Bajnokság  
3. Nyílt Középtávú Egyéni Bajnokság  
4. Nyílt Éjszakai Egyéni Bajnokság  
5. Nyílt Rövidtávú Egyéni Bajnokság  
6. Összetett Egyéni Bajnokság  

B) Nyílt Csapatbajnokság  
C) Nyílt Váltóbajnokság  
D) Nyílt Egyesületi Váltóbajnokság  
E) Nyílt Pontbegyűjtő rendszerű Csapatbajnokság  
F) Diákolimpia 

3. Egyéni Bajnokságok 

3.1. Az egyéni bajnokságok kategóriái 

 Utánpótlás/felnőtt Szenior Szenior 
Hosszútávú F/N 21, 20, 18 E F/N 35, 40, 45, 50, F 55, 60 A F 65, 70, 75, 80, 85 , N 55, 60, 

65, 70 A 
Selejtező Nincs Nincs Nincs 

    

Normáltávú F/N 21, 20, 18, 16, 14 E F/N 35, 40, 45, 50, F 55, 60 A F 65, 70, 75, 80, 85 , N 55, 60, 
65, 70 A 

Selejtező Van Van Nincs 

    

Középtávú F/N 21, 20, 18, 16, 14 E F/N 35, 40, 45, 50, F 55, 60 A F 65, 70, 75, 80, 85 , N 55, 60, 
65, 70 A 

Selejtező Van Van Nincs 

    

Rövidtávú F/N 21, 20, 18, 16, 14 E F/N 35, 40, 45, 50, F 55, 60 A F 65, 70, 75, 80, 85 , N 55, 60, 
65, 70 A 

Selejtező Van Van Nincs 
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 Utánpótlás/felnőtt Szenior Szenior 
Éjszakai F/N 21, 20, 18 E F/N 35, 40, 45, 50 és F 55, 60 A F 65, 70, 75, 80, 85, N 55, 60 A  

Selejtező Nincs Nincs Nincs 

Az egyéni országos bajnokságok kategóriáira létszámkorlát nincs.  

3.2. Selejtező versenyek 

A selejtező versenyeket normáltáv esetén a döntőt megelőző napon kell megrendezni, míg 
közép- és rövidtáv esetén a selejtező a versenynap délelőttjén, a döntő pedig délután 
rendezendő. A Normáltávú OB selejtezői rövidített távúak legyenek. (60%) 

3.2.1. Továbbjutás a selejtezőből 

A selejtezőkből kategóriánként 24 fő jut az A döntőbe, a következő 24 fő a B döntőbe, stb. A 
külföldi állampolgárságú versenyzők beszámítanak a továbbjutó létszámba. 

Amennyiben a selejtezőkből valamelyik döntőben az 5 fős létszám nem biztosítható, akkor az 
érintett versenyzők az eggyel magasabb besorolású döntőben indulhatnak. 

3.2.2 Futambeosztások 

40 fő nevezési létszámig egy futam van, 41-80 fő esetén két futam, és így tovább, 40 főként 
1-1 futam. 

A benevezett versenyzőket a rendezőség futamokba osztja oly módon, hogy a nevezettek 
közül a kategóriának megfelelő évi alapranglistáján legjobb 20 (21) helyen lévő versenyzőt 
arányosan osztja szét az alábbi táblázatnak megfelelően:  

A többi nevezőt hozzájuk sorsolja úgy, hogy egy egyesület versenyzői matematikailag a 
lehető legjobban legyenek elosztva a selejtező csoportok között. Az 1-20(21) fő szétosztása 
erősebb szabályozás, így előfordulhat, hogy az azonos egyesülethez tartozó versenyzők egy futamba kerülnek. 

3.3. Döntők sorsolása 

A selejtező alapján döntőbe került versenyzőket a selejtező fordított eredménysorrendjében 
kell beosztani. A selejtezőn el nem indult versenyzők a döntőben nem indulhatnak. A 
selejtezőt érvényes eredmény nélkül teljesítő versenyzők a legalacsonyabb szintű döntőben a 
mezőny elejére sorsolva indulhatnak. Hivatalos bajnoki eredményük nincs, az eredményüket 
helyezési szám nélkül kell szerepeltetni, de minősíthetők. 

Ha több futam volt, akkor az 1. futam első helyezettje indul utolsónak, majd növekvő 
futamszámok és helyezési számok határozzák meg a sorrendet. A futamokban keletkezett 
holtverseny esetén a döntő rajtlista készítése érdekében a helyezési számot sorsolással (pl. 
pénzfeldobással) kell eldönteni a holtversenyben érintett versenyzők között. Például, ha az 
egyik futamban két 6. helyezett volt, akkor pénzfeldobással kell eldönteni, melyik versenyző 
kapja a 6. és melyik a 7. helyezési számot a döntő rajtlista készítése előtt. Ha a döntőbe 

Létszám 1. futam 2. futam 3. futam 4. futam 
41-80 főig 1-4-5-8-9-12-13-16-17-20 2-3-6-7-10-11-14-15-18-19   

81-120 főig 1-5-9-10-15-16-21 2-6-7-11-14-17-20 3-4-8-12-13-18-19  
121-160 főig 1-7-12-13-20 2-8-10-14-19 3-5-11-15-18 4-6-9-16-17 
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jutás határán történik holtverseny, mindkét (vagy több) érintett versenyző a magasabb 
szintű döntőbe jut. 

A selejtező nélküli bajnokságokon, illetve a selejtezőre nem kötelezetteket a döntőben 
véletlenszerűen kell sorsolni a Versenyszabályzat előírásai szerint.  

3.4. Minimális indítási időköz 

 Utánpótlás/felnőtt Középkorú Időskorú 
Hosszútávú 4 perc (F21E 3 perc) 4 perc 6 perc 
Normáltávú 4 perc 4 perc 6 perc 
Középtávú 3 perc 3 perc 3 perc 
Rövidtávú 1-2 perc 1-2 perc 2 perc 
Éjszakai 4 perc 4 perc 6 perc 
Pontbegyűjtő CSB 6-10 perc 6-10 perc 10 perc 

Az itt felsorolt indítási időközök csak az ajánlott minimális indítási időközök. Amennyiben a 
létszámok és az összrajtidő engedi, javasolt növelésük. 

A bajnokságok selejtezőiben, B és alacsonyabb szintű döntőiben rövidebb (2-3 perces) 
indítási időköz is megengedhető. 

4. Általános rendelkezések az egyéni bajnokságokon. 

- Nevezhetők: az MTFSZ tagszervezeteinek versenyengedéllyel rendelkező, magyar 
állampolgárságú versenyzői. 

- A bajnokságokra a nem magyar állampolgárságú versenyzők is nevezhetők. 
- A bajnoki pontokat, az összetett bajnokságot a külföldiek nélkül számolja a két 

érintett bizottság. 
- A nevezés a döntőre is automatikusan érvényes. 
- Amennyiben a naptári év végén látható, hogy a következő évben legalább 4 időskorú 

szenior versenyző kerül magasabb korcsoportba, akkor a következő évtől az ő 
kategóriájuk részére is kiírjuk az egyéni bajnokságokat. 

- Egy napon rendezett selejtező, döntő esetében a döntő minimum 3 órával később 
kerüljön megrendezésre (utolsó rajt+győztes idő+3 óra).  

5. Váltó- és csapatbajnokságok 

A bajnokságok egy lépcsőben és egy fordulóban kerülnek megrendezésre. 

5.1. Kategóriák 

Országos Csapatbajnokságok - Váltóbajnokság 
FN14E 3-3 fő  
FN16E 3-3 fő  
FN18E 3-3 fő  
FN20E 3-3 fő  
N21E 3-3 fő  
F21E 3-3 ill. 4 fő ***  
FN105A 3-3 fő három 35-ös korcsoportú pálya 
FN125A 3-3 fő három 40-es korcsoportú pálya 
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N150A 3-3 fő három 50-es korcsoportú pálya 
F145A 3-3 fő három 45-ös korcsoportú pálya 
F165A 3-3 fő három 55-ös korcsoportú pálya 
F185A 3-3 fő három 60-as korcsoportú pálya 
F205A 3-3 fő három 65-ös korcsoportú pálya 

Egyesületi Váltóbajnokság 
Férfi E 5 fő egy-egy 21, 20, 18, 16, 14-es korcsoportú pálya 
Női E 5 fő egy-egy 21, 20, 18, 16, 14-es korcsoportú pálya 
F170 A 4 fő egy-egy 35-ös, 40-es, 45-ös, 50-es korcsoportú pálya 
F230 A 4 fő egy-egy 50-es, 55-ös, 60-as, 65-ös korcsoportú pálya 
N120 A 3 fő egy-egy 35-ös, 40-es, 45-ös korcsoportú pálya 
N150 A 3 fő egy-egy 45-ös, 50-es, 55-ös korcsoportú pálya 

*** Az F21E kategóriában a hagyományos rendszerű csapatbajnokság 4 fős csapatokból, míg 
a pontbegyűjtő rendszerű csapatbajnokság és a váltóbajnokság 3-3 fős csapatokból áll. 

Pontbegyűjtő rendszerű csapatbajnokság esetén az itt leírt korcsoportú pályákat kell 
előkészíteni, úgy, hogy a feladatok egy elképzelt, ideális és egyenlő terhelésű elosztása 
esetén a várható győztes idő a Versenyszabályzatban a korosztályhoz meghatározott győztes 
időhöz közelítsen. 

A szenior kategóriákban csak szenior korosztályú versenyzők indulatnak, a korcsoportok az 
indulók minimum korösszege alapján. 

5.2. Rendezéstechnikai kérdések 

Egyesületenként egy korcsoportban több csapat, illetve váltó is nevezhető. 

A váltón illetve csapaton belüli futási sorrendet a részt vevő egyesületek határozzák meg. A 
váltó, illetve csapatösszeállítást a verseny 0-idejét 120 perccel megelőzően a rendezőség felé 
le kell adni, azon a későbbiekben indokolt esetben az ellenőrző bíró engedélyével lehet 
változtatni.  

 Ha a szenior kategóriák korcsoportjaiban a meghatározott korcsoportnál fiatalabb versenyző 
indul, eredményét és hozott pontjait a rangsorpont számításánál figyelembe kell venni. 

5.2.1. Rendezéstechnikai kérdések (Csapatbajnokságok) 

5.2.1.1. Hagyományos rendszerű csapatbajnokság 

A csapateredmények megállapítása az időeredmények összeadásával történik, elhagyható 
eredmény nincs. 

A rendezőség a csapatok 1., 2., 3., illetve 4. futóit csoportonként külön sorolja, a csoportok 
különböző pályákon futnak. A pályák nehézségi fokának hasonlóknak kell lenniük; ha ez nem 
teljesül, a csapatokra vonatkozó információt előre közölni kell. A csapat tagjai választhatnak, 
hogy melyik csoportban futnak. 

5.2.1.2. Pontbegyűjtő rendszerű csapatbajnokság 
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A bajnokságot a Versenyszabályzatban részletezett pontbegyűjtő csapatverseny formában 
kell megrendezni. 

5.2.2. Rendezéstechnikai kérdések (Váltó OB) 

A váltóbajnokság csak kombinációs rendszerben kerülhet megrendezésre. 9-nél több 
váltónevezés esetén a motala (pályafelcserélős váltó) kerülendő. 

5.2.3 Rendezéstechnikai kérdések (Egyesületi váltó OB) 

Egy egyesület több váltót is indíthat, ekkor az a megkötés érvényes, hogy azonos 
korcsoportúak egy egyesületen belül – ameddig lehetséges – azonos helyen nem futhatnak. 

A korcsoportok futási helyének részleges korlátozása. 

 A Férfi és Női kategóriában az 1-3. futó helyén szabadon választható az FN 
14-16-18 korcsoportok helye, míg a 4-5. futó helyén az FN 20-21 kategóriák 
futhatnak. 

 A 20 és 21-es korcsoport pályái legyenek egyenértékűek. 
 A 4 fős szenior váltók esetén az 1-2. futó helyén a két idősebb, míg a 3-4. 

futó helyén a két fiatalabb korcsoport fut. Az 1-2, illetve a 3-4 futók pályái 
legyenek egyenértékűek. 

 Az együttfutások elkerülése végett szakaszkombinációs vagy részpálya-
felcserélős váltó forma alkalmazandó. A versenyformák leírását a 
Versenyszabályzat tartalmazza 

6. Általános rendelkezések váltó- és csapatbajnokságokon 

- Nevezhetők: az MTFSZ tagszervezeteinek érvényes versenyengedéllyel rendelkező, 
magyar állampolgárságú versenyzői, valamennyi váltóban és csapatban egy fő nem 
magyar versenyző is szerepelhet. 

- Csak egy egyesületbeliek alkothatnak csapatot vagy váltót. 
- Több váltó indítása esetén megkötés, hogy a váltó létszámánál több csapat nem 

indítható egy egyesületből. 

7. Összetett egyéni bajnokság 

21-es korcsoportig 

- Az országos egyéni bajnokságok eredményei alapján kerül megállapításra az összetett 
bajnokság eredménye. 

- FN 21, 20, 18-ban az OHEB, ONEB, OKEB, OEÉB, OREB (közül a legjobb 4) FN 16, 
14-ben ONEB, OKEB OREB bajnokságokon elért eredmények alapján. 

- Minden esetben a helyezési számok kerülnek összeadásra. Az alacsonyabb fokozatú 
döntőkben (B, C, …) elért helyezési számokat az eggyel felette lévő döntő utolsó 
értékelhető bajnoki helyezési számával növelni kell. 

- A 4 ill. 3 bajnokságon eredményesen szerepeltek érnek el helyezést, a legkisebb 
helyezési számú versenyző a győztes. 

- Az esetleges holtversenyt az Országos Nappali Egyéni Bajnokságon elért eredmény 
dönti el, (az esetleges további holtversenyt az OKEB dönti el)  

- Az eredményhirdetésre lehetőleg az utolsó egyéni bajnokságon kerüljön sor. 
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35-ös korcsoporttól 

- Az MTFSZ Szenior Bizottsága az országos egyéni bajnokságok eredményei alapján 
állapítja meg az összetett bajnokság eredményét. 

- Férfiaknál az F35, 40, 45, 50, 55, 60 korcsoportokban az 5 bajnokságból a legjobb 4 
eredmény alapján, az időskorú szenioroknál az F65, 70, 75, 80, 85 korcsoportokban 
az 5 bajnokságból a legjobb 3 eredmény alapján dől el a bajnoki cím. 

- Nőknél az N35 korcsoportban az 5 bajnokságból a legjobb 4 eredmény alapján, az 
N40, 45, 50, 55, 60-es korcsoportban az 5 bajnokságból a legjobb 3 eredmény 
alapján, az N 65, 70 korcsoportokban a 4 bajnokságból a legjobb 3 eredmény alapján 
dől el a bajnoki cím. 

- Minden esetben a helyezési számok kerülnek összeadásra, a legkisebb helyezési 
számú versenyző a győztes. 

- Az esetleges holtversenyt az Országos Nappali Egyéni Bajnokság dönti el (esetleges 
további holtversenyt a Középtávú OB). 

8. Bajnoki pontverseny 

Az FN 14, 16, 18 és 20 kategóriákban az 1-6. helyezett magyar állampolgárságú egyéni 
versenyzők, illetve MTFSZ tagszervezet csapatok és váltók szereznek (7-5-4-3-2-1) bajnoki 
pontot. 

Az FN 21 kategóriákban, továbbá az Egyesületi Váltóbajnokság Női és Férfi kategóriájában az 
1-8. helyezett magyar állampolgárságú egyéni versenyzők, illetve MTFSZ tagszervezet 
csapatok és váltók szereznek (10-8-6-5-4-3-2-1) bajnoki pontot. 

Amennyiben az értékelhető versenyzők, vagy csapatok száma nem éri el a 6-t, illetve a 8-t, 
akkor az utolsó helyezettől számítva (1-2-3-4-5), illetve (1-2-3-4-5-6-8) pont osztható ki. 

A holtversenyt az Országos Egyesületi Váltóbajnokság dönti el (esetleges további 
holtversenyt az Országos Váltóbajnokság). 

9. Diákolimpia 

A területi és országos Diákolimpia szabályozása az 1. számú mellékletben található. 

10. Általános rendelkezések az MTFSZ bajnokságaira 

- A bajnoki cím elnyerésének feltétele, hogy a versenyt legalább négy versenyző vagy 
váltó, vagy csapat eredményesen fejezze be, kivétel az N 60 és F 70 és magasabb 
kategóriák. 

- Az MTFSZ által kiírt bajnokságokra az ellenőrző bírót az MTFSZ Versenybizottsága 
jelöli ki (Versenyszabályzat 5.2.3). 

- A bajnoki pontversenyt 21-es korcsoportig a Versenybizottság, 35-ös korcsoporttól a 
Szenior Bizottság készíti el. 

- A bajnokságokra nem magyar állampolgárságú versenyzők is nevezhetnek. 
- Szenior bajnokságban csak szenior korú versenyző indulhat. 

Az eredményhirdetéseknél  

- egyéni bajnokságokon először a magyar állampolgárságú versenyzők eredménye 
alapján a magyar bajnokság eredményét kell kihirdetni a bajnoki érmek átadásával 
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- csapat, illetve váltóbajnokságokon ugyanígy először a magyar bajnokság (beleértve 
az esetleges egy fő külföldi versenyzőt), majd a verseny eredményét kell kihirdetni a 
tiszteletdíjak átadásával, az egész mezőny eredményére figyelemmel. 

- A bajnoki rendszer elfogadásával az eddig érvényes bajnoki rendszer és a hozott 
változtatások, módosítások érvényüket vesztik. 

- A bajnoki rendszert az MTFSZ Elnöksége a 2008. január 14-i elnökségi ülésén 
elfogadta. 

Érvényes 2008. március 1-től 


