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BAJNOKI FUTAMOK 2023 

ORSZÁGOS BAJNOKI FUTAMOK – KUPAFUTAMOK SZABÁLYAI 
 
Az alábbi bajnoki futam kategóriák léteznek 2023-ban: 

• Országos Bajnoki Futamok – OB,  

• Kupafutamok – KF, 

• OCR100. 
 
A bajnoki futamokra minden esetben külön – külön kell nevezni, az adott verseny kiírásainak 
megfelelően. Az OCR-kártya díja 2023-ban NEM TARTALMAZZA bajnoki futam nevezési díját. 2023-
ban nincs éves pontgyűjtés a bajnoki futamokon.  
 

Országos Bajnoki Futamok (OB) 
 
Az OB futamok MINDIG kvalifikációs futamok a soron következő OCR Európabajnokságra vagy 
amennyiben a Szövetség úgy dönt, akkor az OCR Világbajnokságra. Az OB futamokat a 
versenyszervező köteles a nemzetközi sztenderdek alapján kidolgozott magyar versenyszabályok 
alapján megrendezni (3 karszalag, 1 próbálkozás, büntetőkör).  
 
Az országos bajnoki futamokon Elit futamban csak OCR-kártyával rendelkező versenyző vehet részt.  
 
Az országos bajnoki futamokon Age Group vagy Open futamban bárki részt vehet, a részvétel nem 
kötött OCR-kártyához, de az Age Group OCR-kártyásokra és Age Group OCR-kártya nélküli 
versenyzőkre a jelen dokumentumban foglalt eltérő szabályok vonatkoznak.  
 
A versenyszervező döntése szerint az országos bajnoki futam bizonyos nehézségű akadályait 
biztonságtechnikai szempontból a korosztályos kategória Junior I. (Utánpótlás) és Junior II. 
(Utánpótlás) versenyzői kihagyhatják, vagy könnyítéssel teljesíthetik.   
 
Országos bajnokságon lehetőség szerint külön futamban indulnak az ELIT-, és az Age Group és a 
BASIC versenyzők is. Versenyzői létszámtól függően az adott versenyszervező dönthet úgy, hogy nem 
indít külön futamot az Age Group és Basic versenyzőknek – ez esetben a szervező meg fogja 
különböztetni az Age Group versenyzőket a Basic versenyzőktől (pl. karszalag, más színű rajtszám stb. 
alapján).  
 
Az országos bajnoki futamokon Elit kategóriában részt vevő versenyzőket az OB futamot rendező 
versenyszervező díjazza! A versenyen az adott versenyszervező a díjazást maga határozza meg (pl. 
kupa, érem, oklevél, egyéb)! Országos bajnoki címet az egyes országos bajnoki futamokon (OB) 
lehet szerezni, ELIT kategóriában! 
 
Age Group korosztályos kategóriában 2 féle versenyzői típus van: 
  

(1) OCR-kártyával rendelkező versenyzők,  
(2) olyan OCR-kártya nélküli versenyzők, akik adott esetben rendelkeznek terepakadályfutó 

tapasztalattal (például Spartan Age Group), bátrak és keményebb szabályrendszernek 
megfelelve szeretnék kipróbálni a tudásukat.  
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A versenyszervező köteles az OB futamban / korosztályos futamokban vegyesen, egyben indítani az 
OCR-kártyával rendelkező és nem rendelkező Age Group korosztályos versenyzőket. Az értékelés az 
adott versenyen egy rendszerben lesz, korcsoportonként az első 3 befutó állhat fel a dobogóra, 
függetlenül attól, hogy van-e OCR-kártyája vagy nincs.  
 
Az országos bajnoki futamokon korosztályos AGE GROUP kategóriában részt vevő versenyzőket - a 
jelen dokumentumban meghatározott korcsoportos bontás szerint - az OB futamot rendező 
versenyszervező díjazza! A versenyen az adott versenyszervező a díjazást maga határozza meg (pl. 
érem, oklevél, egyéb)! Korosztályos AGE GROUP kategóriában a versenyszervező nem hirdet 
országos bajnokot, a győztesek korosztályos (és nem országos) bajnokok!  
 
Egy adott versenyen kvalifikáltak listáját a Szövetség a versenyt követően egy héten belül a 
honlapján közzéteszi! 2023-ban kvalifikációt OCR-kártyás és OCR-kártya nélküli versenyzők is 
szerezhetnek. Külföldi versenyzők viszont csak akkor szereznek kvalifikációt magyar versenyen, 
amennyiben – a külön dokumentumban foglalt szabályok szerint – Magyarországon kvalifikációra 
jogosultak!  
 
Az OCR EB-n és OCR VB-n azonban csak azon kvalifikált versenyzők indulhatnak Elit- vagy Age Group 
korosztályos kategóriában, akik OCR-kártyával rendelkeznek! OCR-kártya hiányában az OCR EB 
regisztrációért felelős csapata az adott versenyzőt Open kategóriába fogja áthelyezni (akkor is, ha 
kvalifikációval rendelkezik!)  
 
2023. év átmeneti év az OCR-kártya szempontjából Magyarországon. Felhívjuk a versenyzők 
figyelmét, hogy az európai szabályozáshoz igazodás miatt 2024-től kezdődően csak OCR-kártyával 
rendelkező versenyző lesz jogosult OB futamon kvalifikációt szerezni! 
 
A versenyszervező az adott versenyre vonatkozóan saját Age Group kategóriákat is létrehozhat 

(bármilyen bontásban), amit belátása szerint értékel és díjaz – ebben az OCR-kártyával rendelkező és 

nem rendelkező versenyzők (magyar és külföldi versenyzők is) értékelésre kerülhetnek.   

 

A Basic / Open kategória nem kerül díjazásra! 

 
Kupafutamok (KF) 

 
A Kupafutamok a versenyszervező döntése szerint megrendezhetőek a nemzetközi sztenderdek 
alapján (3 karszalag, 1 próbálkozás, büntetőkör) vagy egyéb szabályrendszerrel is. A Szövetség 
jogosult a Kupafutamokat is kvalifikációs futammá minősíteni, szabályrendszertől függetlenül. Az erre 
vonatkozó igényt előzetesen a szövetség elnöksége elé kell terjeszteni.  
 
Kupafutamon nincs külön ELIT futam ezért az OCR ELIT kártyával rendelkező versenyzők is az Age 
Group futamba tudnak regisztrálni, és Age Group kvalifikációt tudnak szerezni (amennyiben 
kvalifikációs a futam!) 
 
Az országos bajnoki futamokon Age Group vagy Open futamban bárki részt vehet, a részvétel nem 
kötött OCR-kártyához, de az Age Group OCR-kártyásokra és Age Group OCR-kártya nélküli 
versenyzőkre a jelen dokumentumban foglalt eltérő szabályok vonatkoznak.  
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A versenyszervező döntése szerint az országos bajnoki futam bizonyos nehézségű akadályait 
biztonságtechnikai szempontból a korosztályos kategória Junior I. (Utánpótlás) és Junior II. 
(Utánpótlás) versenyzői kihagyhatják, vagy könnyítéssel teljesíthetik.   
 
Kupafutamon lehetőség szerint külön futamban indulnak az Age Group és a BASIC versenyzők. 
Versenyzői létszámtól függően az adott versenyszervező dönthet úgy, hogy nem indít külön futamot 
az Age Group és Basic versenyzőknek – ez esetben a szervező meg fogja különböztetni az Age Group 
versenyzőket a Basic versenyzőktől (pl. karszalag, más színű rajtszám stb. alapján).  
 
Age Group korosztályos kategóriában 2 féle versenyzői típus van: 
  

(1) OCR-kártyával rendelkező versenyzők,  
(2) olyan OCR-kártya nélküli versenyzők, akik adott esetben rendelkeznek terepakadályfutó 

tapasztalattal (például Spartan Age Group), bátrak és keményebb szabályrendszernek 
megfelelve szeretnék kipróbálni a tudásukat.   

 
A versenyszervező köteles a Kupafutam Age Group korosztályos futamaiban vegyesen, egyben 
indítani az OCR-kártyával rendelkező és nem rendelkező Age Group korosztályos versenyzőket. Az 
értékelés az adott versenyen egy rendszerben lesz, korcsoportonként az első 3 befutó állhat fel a 
dobogóra, függetlenül attól, hogy van-e OCR-kártyája vagy nincs.  
 
Kupafutamon a díjazást – akár kvalifikációs, akár nem kvalifikációs futamról van szó – a 
Kupafutamot rendező versenyszervező maga határozza meg (pl. érem vagy oklevél vagy egyéb)! A 
versenyszervező határozza meg azt is, hogy a jelen dokumentumban meghatározott korcsoportos 
bontás szerint vagy egyéb saját bontás szerint díjazza a versenyzőket! Korosztályos AGE GROUP 
kategóriában a versenyszervező nem hirdet országos bajnokot, a győztesek korosztályos (és nem 
országos) bajnokok!  
 
Egy adott versenyen kvalifikáltak listáját a Szövetség a versenyt követően egy héten belül a 
honlapján közzéteszi! Amennyiben a kupafutam kvalifikációs verseny, úgy 2023-ban kvalifikációt 
OCR-kártyás és OCR-kártya nélküli versenyzők is szerezhetnek. Külföldi versenyzők viszont csak akkor 
szereznek kvalifikációt magyar versenyen, amennyiben – a külön dokumentumban foglalt szabályok 
szerint – Magyarországon kvalifikációra jogosultak!  
 
Az OCR EB-n és OCR VB-n azonban csak azon kvalifikált versenyzők indulhatnak Elit- vagy Age Group 
korosztályos kategóriában, akik OCR-kártyával rendelkeznek! OCR-kártya hiányában az OCR EB 
regisztrációért felelős csapata az adott versenyzőt Open kategóriába fogja áthelyezni (akkor is, ha 
kvalifikációval rendelkezik!)  
 
2023. év átmeneti év az OCR-kártya szempontjából Magyarországon. Felhívjuk a versenyzők 
figyelmét, hogy az európai szabályozáshoz igazodás miatt 2024-től kezdődően csak OCR-kártyával 
rendelkező versenyző lesz jogosult OB futamon kvalifikációt szerezni! 
 

A Basic / Open kategória nem kerül díjazásra!  
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OCR100 
 
Minimum életkor: 15 év.  
A 100 méteres versenyszámban nincs különbség Elit és Age Group – korosztályos valamint Basic 
versenyző között, és minden versenyző (akár rendelkezik OCR-kártyával, akár nem) indul 
helyezésekért. A 100 méteres versenyszám abszolút rangsor alapján kerül megrendezésre. A legjobb 
16 versenyző közé-jutás érdekében az időeredmény számít (minden versenyzőnek 2 próbálkozása 
van. A legjobb 16 versenyző közvetlen kieséses rendszerben versenyez egymással (2 versenyző / 
futam, 1. számú versenyző 16. számú versenyzővel, 2. számú versenyző 15. számú versenyzővel, 
stb.). A dobogóra a legjobb 3 férfi és 3 nő áll fel abszolút kategóriában. 
 
A legjobb 16 versenyző közvetlen kieséses futamainak ábrája:  
 

 
 
Külön díjazásra kerülnek a legjobb junior versenyzők (akik 2023. december 31-én maximum 19 
évesek) és a legjobb master versenyzők (akik 2023. december 31-én minimum 40 évesek). A junior és 
master kategóriában – az időeredmények alapján - a legjobb 4 versenyző közvetlen kieséses 
rendszerben versenyez egymással (2 versenyző / futam, 1. számú versenyző a 2. számú versenyzővel 
versenyez az aranyért, 3. számú versenyző a 4. számú versenyzővel versenyez a bronzért). A legjobb 
3 férfi és 3 nő áll fel a dobogóra junior és master kategóriában. 
 
Az OCR100 teljesítésére a versenyszervező által megállapított és a Szakmai Bizottság által 
jóváhagyott időlimit áll rendelkezésre. Az időlimiten túl történő teljesítés diszkvalifikációt von maga 
után, a versenyző a versenyen nem kerül értékelésre, a versenyeredmény szempontjából az 
eredménye nem értékelhető. A limitidő lejárta után el kell hagynia a versenyzőnek a pályát! 
 
A Szövetség jogosult az OCR100-at kvalifikációs futammá minősíteni. Az OCR100 kvalifikáció olyan 
kategóriában érvényes, amilyen kategóriájú OCR-kártyája az adott versenyzőnek van (Elit vagy Age 
Group). OCR-kártya nélküli versenyző is szerezhet kvalifikációt.  
 
Amennyiben az OCR100 kvalifikációs futam, úgy az OCR100-on kvalifikáltak listáját a Szövetség a 
versenyt követően egy héten belül a honlapján közzéteszi! 2023-ban kvalifikációt OCR-kártyás és 
OCR-kártya nélküli versenyzők is szerezhetnek. Külföldi versenyzők viszont csak akkor szereznek 
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kvalifikációt magyar versenyen, amennyiben – a külön dokumentumban foglalt szabályok szerint – 
Magyarországon kvalifikációra jogosultak!  
 
Az OCR EB-n és OCR VB-n azonban csak azon kvalifikált versenyzők indulhatnak Elit- vagy Age Group 
korosztályos kategóriában, akik OCR-kártyával rendelkeznek! OCR-kártya hiányában az OCR EB 
regisztrációért felelős csapata az adott versenyzőt Open kategóriába fogja áthelyezni (akkor is, ha 
kvalifikációval rendelkezik!)  
 
2023. év átmeneti év az OCR-kártya szempontjából Magyarországon. Felhívjuk a versenyzők 
figyelmét, hogy az európai szabályozáshoz igazodás miatt 2024-től kezdődően csak OCR-kártyával 
rendelkező versenyző lesz jogosult OB futamon kvalifikációt szerezni! 
 

Egyesületi mez kötelező használata a bajnoki futamokon, óvás, regisztráció zárása 
 
Minden Elit és Age Group versenyzőnek a saját egyesülete által megadott hivatalos egyesületi 

mezben kell az OB és Kupafutamon, valamint az OCR100-on indulni és abban állni fel a dobogóra! 

Egy adott egyesület által elfogadott egyesületi mezek listáját az adott egyesület az elérhetőségein 

közzéteszi. Amelyik versenyző nem a megadott egyesületi mezben teljesíti az OB vagy Kupafutamot 

vagy OCR100-at vagy nem abban áll fel a dobogóra, ez diszkvalifikációt von maga után, az adott 

futamon nem értékelhető, nem lesz eredménye, díjazása! (Azaz, a futamot teljesítheti értékelés 

nélkül).  

Az óvásra rendelkezésre álló idő: OB és kupafutamokon 10 perc szóban az óvást bejelentő versenyző 

beérkezésétől számítva és fél óra irásban szintén az óvást bejelentő versenyző beérkezésétől 

számítva.  

Regisztráció zárása: A versenyszervezők OB és kupafutamokon Elit és Age Group korosztályos 

kategóriában a regisztrációt 4 nappal a verseny előtt kötelesek zárni. Helyszíni nevezés csak open 

versenyzők részére lehet nyitva.  

Korosztályok 

AGE GROUP korosztályok, női, férfi (az EB korosztályaival összhangban):  
Junior I. (Utánpótlás) 12-13 éves 

Junior II. (Utánpótlás) 14-15 éves 

Junior III. (Utánpótlás) 16-17 éves 

Junior IV. (Utánpótlás) 18-19 éves 

Felnőtt 20-24 éves 
25-29 éves 
30-34 éves 
35-39 éves 

Szenior 40-44 éves 
45-49 éves 

Veterán 50-54 éves 
55-59 éves 

60+ év - 5 éves korosztályos kategóriákba 
osztva a legidősebb versenyző életkoráig 
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Az életkor az adott naptári év december 31. napján betöltött állapot szerint számít! 
 
Az EB-n történő részvétel alsó korhatára az EB rövid távjára 12 év (az EB versenynapján betöltött 
állapot szerint!) Az EB-n történő részvétel alsó korhatára az EB normál távjára 15 év (az EB 
versenynapján betöltött állapot szerint!) Az EB OCR100 távján történő részvétel alsó korhatára 15 év 
(az EB versenynapján betöltött állapot szerint!) Az EB csapatversenyére (váltóverseny) történő 
részvétel alsó korhatára 15 év (az EB versenynapján betöltött állapot szerint!) 
 

OCR EB  - OCR VB 

 
A 2023. évben az aktuális OCR Európabajnokságra (2023 vagy 2024) kvalifikáló futamokat, 
kvalifikációs időtartamot és a kvalifikációs feltételeket a Szövetség a honlapján időről időre 
közzéteszi.  
 
2023. évben tartandó OCR Világbajnokságra mindazon versenyzők kvalifikációt szereznek, akik az 
OCR Európabajnokságra is kvalifikációt szereztek és a szövetség honlapján közzétett kvalifikációs 
listában szerepelnek.  
 
A szövetség – külön dokumentumban meghatározott számítási módszer szerint – választja ki a 
kvalifikáltak listájából azon versenyzőket, akik a 2023-as OCR EB-n vagy az OCR VB-n a limitált 
létszámú nemzeti csapatot alkothatják! (OCR EB-n: OCR100, nemzeti csapatok, OCR VB: Elit vagy Age 
Group korosztályos futamok, OCR100, nemzeti csapatok).   
 
OCR-kártya nélküli versenyző OCR EB-re kvalifikációt szerezhet 2023-ban azokon a bajnoki 
futamokon, amelyek EB-kvalifikációs futamok, de az EB-n Elit vagy Age Group kategóriában történő 
részvétel feltétele az OCR-kártya megléte (a nemzetközi előírásoknak megfelelően!) OCR-kártya 
hiányában a versenyző – megszerzett kvalifikációval is – csak Open futamba tud regisztrálni!  
  
OCR-kártya nélküli versenyző OCR VB-re kvalifikációt szerezhet 2023-ban azokon a bajnoki 
futamokon, amelyek VB-kvalifikációs futamok, de a VB-n Elit vagy Age Group kategóriában történő 
részvétel feltétele az OCR-kártya megléte (a nemzetközi előírásoknak megfelelően!), valamint a 
Szövetség által meghatározott kritériumoknak megfelelően a nemzeti csapatba történő kerülés 
(kategóriánként maximum 5 fő a limit!). OCR-kártya hiányában a versenyző – megszerzett 
kvalifikációval is – csak Open futamba tud regisztrálni! A versenyző továbbá akkor is csak Open 
futamba tud regisztrálni, ha a Szövetség által meghatározott kritériumoknak megfelelően nem 
kerül be a limitált létszámú nemzeti csapatba! 
 
Az OCR Európabajnokság regisztrációs díjának a versenyző részére történő visszatérítése 
eredményesség függvényében történik, dobogós helyezések alapján, utólag! Kivételt képez ez alól az 
OCR EB-n a nemzeti csapatok regisztrációs díja, amely a nemzeti csapatok tagjai számára támogató 
által térítésre kerül, helyezéstől függetlenül. 

 
Az EB-n OCR100-on és a nemzeti csapatban történő indulás lehetőségéről és a válogatottba kerülés 
feltételeiről, valamint a VB-n az Elit / Age Group / OCR100 / nemzeti csapatban történő indulási 
lehetőségről a Szövetség a versenyzőket külön dokumentumban tájékoztatja! 


