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ÖSSZEFOGÁS 2022 
 
Az Összefogás 2022 sorozat eseményein bárki indulhat, függetlenül attól, hogy OCR-kártyával 
rendelkezik-e vagy sem. Az Összefogás 2022 eseményeire minden esetben külön – külön kell nevezni, 
az adott esemény kiírásainak megfelelően. 
 
Az Összefogás 2022 eseményein összerakós plakett gyűjthető. Az az induló, aki a 8 eseményéből 
legalább 5 eseményen jelen van, össze tudja gyűjteni a kirakós elemeit. Az Összefogás 2022 
eseményein fotóst és időmérést is biztosítunk. 
 
Pontgyűjtés 
 
Az indulók a 2022-es naptári évben a magyar versenyszervezők által megrendezett Összefogás 2022 
sorozatban pontokat gyűjthetnek az alábbiakban meghatározott módon.  
 
A pontgyűjtés Elit kategóriában és korosztályos Age Group kategóriában történik.  
 
Elit kategória: Elit kategóriában indulhat bárki, aki elég bátornak és gyakorlottnak érzi magát az Elit 
kategóriában történő megmérettetésre. Elit kategóriás versenyzők elsősorban a bajnoki kupasorozat 
szabályainak megfelelően vesznek részt a futamokon. Egy adott versenyszervező azonban ettől eltérő, 
a pálya és a verseny adottságaihoz illeszkedő egyéb, hasonló erősségű Elit szabályrendszert is előírhat. 
 
Korosztályos Age Group kategória: Az Age Group kategóriában indul minden résztvevő, aki nem az Elit 
kategóriában történő indulást választotta. Age Group kategóriás versenyzők elsősorban a bajnoki 
kupasorozat szabályainak megfelelően vesznek részt a futamokon. Egy adott versenyszervező azonban 
ettől eltérő, a pálya és a verseny adottságaihoz illeszkedő egyéb, hasonló erősségű Age Group 
szabályrendszert is előírhat. 
 
Korosztályos Age Group kategóriák (férfi, nő) az alábbiak:  
 

Junior I. 12-15 éves 

Junior II. 16-19 éves 

Felnőtt 20-29 éves 
30-39 éves 

Szenior 40-49 éves 

Veterán 50+ éves 

 
Az Összefogás 2022 sorozatban az Elit kategóriában az 1-10. helyezett férfi és nő kap pontot az alábbiak 
szerint. 
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Az Összefogás 2022 sorozatban minden korosztályos kategóriában az 1-10. helyezett férfi és nő kap 
pontot az alábbiak szerint. 
 

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Összefogás 
futam 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

 
Amilyen kategóriát választott egy adott versenyző az eseménysorozat teljesítésére, úgy az esemény 
minden sorozatát az általa választott adott kategóriában kell teljesítenie, hogy a pontgyűjtésben részt 
tudjon venni.  
 
A teljesített Összefogás futamok közül a versenyző legjobb 5 eredménye számít bele a pontgyűjtésbe!  
 
Eredményhirdetés, díjazás 

 
Az Összefogás 2022 sorozat eredményhirdetése a 2022. októberi Országos Bajnoki futamon történik, 
az Országos Bajnoki és Kupfutamok Kupasorozatának eredményhirdetését követően.  

 
Díjazásban a következő személyek részesülnek: 
 
Elit 

• Abszolút 1-3. helyezett férfi 

• Abszolút 1-3. helyezett nő 
 
Age Group Korosztályos 

• Abszolút 1-3. helyezett felnőtt férfi (Felnőtt kategória mindkét korosztálya együttesen) 

• Abszolút 1-3. helyezett felnőtt nő (Felnőtt kategória mindkét korosztálya együttesen) 

• Abszolút 1-3. helyezett masters férfi (Szenior és Veterán kategória együttesen) 

• Abszolút 1-3. helyezett masters nő (Szenior és Veterán kategória együttesen) 

• Abszolút 1-3. helyezett junior férfi (Junior I-II. kategória együttesen) 

• Abszolút 1-3. helyezett junior nő (Junior I-II. kategória együttesen)  
 
Oklevelet az 1-10. elit versenyző (férfi és nő), valamint minden korosztályos kategória 1-3. helyezettjei 
kapnak (férfi, nő).  
 


