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BAJNOKI FUTAMOK 2023 

VERSENYZŐI KATEGÓRIÁK: 
BASIC – AGE GROUP - ELIT  

 

Minden versenyző, a 2023-as évre vonatkozó OCR-kártya kiváltásakor be kell, hogy jelölje az általa 
preferált versenyzői kategóriát és csatolnia kell a sportovosi engedélyt. Kategória-váltás évközben 
kizárólag Basic-ről Age Group-ra történő váltás esetén lehetséges. Minden versenyző egy versenyen 
ugyanazon a távon csak egy kategóriában indulhat (Elit vagy Age Group), nincs többszörös futási 
lehetőség, kivételt képez ez alól a váltó és csapatverseny, illetve a Basic / Open kategória.   
 
BASIC - KEZDŐ 
 
Kezdő versenyzők, akik szeretnék kipróbálni az OCR futamokat és akadályokat, de tennék ezt 
kedvtelésből, tét nélkül, adott esetben büntető feladatok nélkül. A futamok során bármennyi akadály 
hibázható. Bárki választhatja ezt a kategóriát, nem kötelező hozzá OCR kártya. Az a Basic verenyző 
azonban, aki rendelkezik OCR-kártyával (és ezáltal versenyengedéllyel és sportorvosi igazolással), év 
közben –  a verseny előtt a Szövetség által meghatározott határidőben – bármikor átigazolhat Age 
Group kategóriába.  
Az OCR versenyeken ez a kategória a Basic (open, nyílt, élmény) futamban történő indulást jelenti.  
 
AGE GROUP (AG) - KOROSZTÁLYOS 
 
Középhaladó versenyzők, akik szeretnék korosztályosan megmérettetni magukat az OCR futamokon.  
 
Nemzetközi sztenderdek: Az Age Group versenyző 3 karszalagot kap induláskor. Mindhárom karszalag 
elvesztése diszkvalifikációt von maga után, a versenyző a versenyen nem kerül értékelésre. 
Természetesen, a versenyző befejezheti saját kedvtelésből a versenyt, de a versenyeredmény 
szempontjából az eredménye nem értékelhető. 
 
OCR típusú akadályokat – a nemzetközi sztenderdekhez igazodás miatt - a versenyző egy alkalommal 
próbálhatja, nem teljesítés esetén egy karszalagja levágásra kerül.  OB vagy kupafutamon a karszalag 
elvesztése miatt a versenyző büntetőkört köteles teljesíteni vagy egyéb, a Szakmai Bizottság által 
jóváhagyott „büntetést” vagy feladatot köteles elvégezni (egyszeresen vagy kétszeresen, az elvesztett 
karszalagok számának megfelelően).  
 
Ügyességi típusú feladatokat (például célbadobás, egyensúly, stb.) a versenyző - a feladat jellege 
alapján a versenyszervező által megállapítottak szerint - kettő vagy három alkalommal próbálhatja, 
nem teljesítés esetén a versenyszervező döntése szerint büntetőkört kell teljesítenie, vagy egyéb, a 
Szakmai Bizottság által jóváhagyott „büntetéssel” vagy feladattal is kiváltható a nem teljesítés.  A 
lézerlövészetre a Szakmai Bizottság által megállapított külön szabályok lesznek irányadóak.  
 
Kötelező akadályokat (például palánkok, kúszás, vizesgödör, stb) a versenyző bármennyiszer 
próbálhatja, de az akadály leküzdése nélkül nem mehet tovább. 
 
Annak a megítélése, hogy egy adott versenyen melyik az OCR típusú akadály, és melyik ügyességi típusú 
feladat, a Szövetség Szakmai Bizottságának a hatásköre.  
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A versenyek 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. 
 
Az értékelés szempontjai: Értékelésre kerülnek mindazok, akik maximum 2 karszalagot vesztettek el a 
verseny alatt, a meghatározott időlimiten belül értek be (a büntetőkör / büntetőfeladat teljesítésével 
együtt). Ezen versenyzők közül az idő határozza meg a sorrendet. 

 
ELIT  
 
Kiemelt versenyzők, akik szeretnék az OCR sport legkiválóbbjai között megmérettetni magukat. Azok 
választhatják ezt a kategóriát, akik 2022-ben már rendelkeztek OCR kártyával, a saját egyesületük 
vezetőjével történő megbeszélés alapján. Egyedi szövetségi elbírálással ettől el lehet térni, már 
teljesített versenyeredmény alapján.  Az Elit kategória alsó minimum korhatára: 15 év.  
 
Nemzetközi sztenderdek: Az Elit versenyző 3 karszalagot kap induláskor. Mindhárom karszalag 
elvesztése diszkvalifikációt von maga után, a versenyző a versenyen nem kerül értékelésre. 
Természetesen, a versenyző befejezheti saját kedvtelésből a versenyt, de a versenyeredmény 
szempontjából az eredménye nem értékelhető. 
 
OCR típusú akadályokat – a nemzetközi sztenderdekhez igazodás miatt - a versenyző egy alkalommal 
próbálhatja, nem teljesítés esetén egy karszalagja levágásra kerül. OB vagy kupafutamon a karszalag 
elvesztése miatt a versenyző büntetőkört köteles teljesíteni vagy egyéb, a Szakmai Bizottság által 
jóváhagyott „büntetést” vagy feladatot köteles elvégezni (egyszeresen vagy kétszeresen, az elvesztett 
karszalagok számának megfelelően).  
 
Ügyességi típusú feladatokat (például célbadobás, egyensúly, stb.) a versenyző - a feladat jellege 
alapján a versenyszervező által megállapítottak szerint - kettő vagy három alkalommal próbálhatja, 
nem teljesítés esetén a versenyszervező döntése szerint büntetőkört kell teljesítenie, vagy egyéb, a 
Szakmai Bizottság által jóváhagyott „büntetéssel” vagy feladattal is kiváltható a nem teljesítés. A 
lézerlövészetre a Szakmai Bizottság által megállapított külön szabályok lesznek irányadóak. 
 
Kötelező akadályokat (például palánkok, kúszás, vizesgödör, stb) a versenyző bármennyiszer 
próbálhatja, de az akadály leküzdése nélkül nem mehet tovább. 
 
Annak a megítélése, hogy egy adott versenyen melyik az OCR típusú akadály, és melyik ügyességi típusú 
feladat, a Szövetség Szakmai Bizottságának a hatásköre.  
 
A versenyek 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. 
 
Az értékelés szempontjai: Értékelésre kerülnek mindazok, akik maximum 2 karszalagot vesztettek el a 
verseny alatt, a meghatározott időlimiten belül értek be (a büntetőkör / büntetőfeladat teljesítésével 
együtt). Ezen versenyzők közül az idő határozza meg a sorrendet. 


