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VERSENYZŐI KATEGÓRIÁK: 
BASIC – AGE GROUP - ELIT  

2022 
 
Minden versenyző, a 2022-es 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 
csak egy futamban indulhat (egy kategóriában), nincs többszörös futási lehetőség, kivételt képez ez 
alól a váltó és csapatverseny (ezek értelemszerűen nem számítanak bele az egyéni pontszerzésbe).  
 
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. 
OCR-kártyával rendelkező versenyzők, akik pontszerzésért kupafutamokon és országos bajnoki 
futamokon indulnak.  
 
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 pontgyűjtés és a verseny-eredmény szempontjából az 
eredménye nem értékelhető. 
OCR típusú akadályokat a versenyző kettő alkalommal próbálhatja, nem teljesítés esetén egy 
karszalagja levágásra kerül. OB futamon maximum 2 elvesztett karszalag esetén a legnehezebb 
akadálynak megfelelő, a versenyszervező által megállapított és a Szakmai Bizottság által jóváhagyott 
időbüntetés kerül a versenyző idejéhez hozzáadásra (egyszeresen vagy kétszeresen, az elvesztett 
karszalagok számának megfelelően). Kupafutamon a versenyszervező döntése szerint a karszalag 
elvesztést kompenzálhatja időbüntetés, büntetőkör teljesítése vagy egyéb, a Szakmai Bizottság által 
jóváhagyott „büntetés” vagy feladat is.  
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. 
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 verseny-eredmény 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 (időbüntetés hozzáadásával vagy 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 2021-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 FÉRFI versenyző 1 karszalagot kap induláskor. A karszalag elvesztése diszkvalifikációt von maga 
után, a versenyző a versenyen nem kerül értékelésre. Természetesen, a versenyző befejezheti saját 
kedvtelésből a versenyt, de a pontgyűjtés és a verseny-eredmény szempontjából az eredménye nem 
értékelhető. 
 
Az Elit NŐI versenyző 2 karszalagot kap induláskor. OB futamon maximum 1 elvesztett karszalag esetén 
a legnehezebb akadálynak megfelelő, a versenyszervező által megállapított és a Szakmai Bizottság által 
jóváhagyott időbüntetés kerül a versenyző idejéhez hozzáadásra. 2 karszalag elvesztése 
diszkvalifikációt von maga után, a versenyző a versenyen nem kerül értékelésre. 
 
OCR típusú akadályokat a versenyző kettő alkalommal próbálhatja, nem teljesítés esetén egy 
karszalagja levágásra kerül. OB futamon NŐI versenyzőknél maximum 1 elvesztett karszalag esetén a 
legnehezebb akadálynak megfelelő, a versenyszervező által megállapított és a Szakmai Bizottság által 
jóváhagyott időbüntetés kerül a versenyző idejéhez hozzáadásra. 
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. 
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 verseny-eredmény szempontjából az eredménye nem 
értékelhető. 
 
Az értékelés szempontjai: Értékelésre kerülnek mindazon FÉRFIAK, akik nem vesztettek karszalagot, és 
mindazon NŐK, akik maximum 1 karszalagot vesztettek el a verseny alatt, a meghatározott időlimiten 
belül értek be (nők esetén időbüntetés hozzáadásával együtt). Ezen versenyzők közül az idő határozza 
meg a sorrendet. 
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KUPASOROZAT 2022 
 
A versenyzők a 2022-es naptári évben a magyar versenyszervezők által megrendezett és a Szövetség 
által a magyar OCR bajnoki sorozatban elismert versenyeken (Országos Bajnoki Futamok - OB és 
Kupafutamok - KF), pontokat gyűjthetnek az alábbiakban meghatározott módon (Kupasorozat).  
 
A Kupasorozatban való részvétel feltétele az érvényes HOCRA tagság, amit a Szövetség 
tagegyesületeinél lehet megigényelni (OCR-kártya). A Kupasorozat versenyeire minden esetben 
külön – külön kell nevezni, az adott verseny kiírásainak megfelelően. 
 
A Kupasorozatban a következő kategóriákban indulhatnak a versenyzők: AGE GROUP vagy ELIT 
kategória: 

• ELIT versenyzők az országos bajnoki futamokon (OB) ELIT kategóriában tudnak helyezésüknek 
megfelelő pontot szerezni. Amennyiben ELIT versenyző kupafutamon (KF) AGE GROUP 
kategóriában indul, úgy ott az AGE GROUP kategória helyezésének megfelelő pontszámot 
szerzi meg. A pontgyűjtés során a versenyző az ELIT kategóriában kerül értékelésre, de az ELIT-
ként (OB) és az AGE GROUP-osként (KF) szerzett pontjai az év során összeadódnak.  

• AGE GROUP versenyzők mind az országos bajnoki futamokon (OB), mind pedig a 
kupafutamokon (KF) az AGE GROUP kategória helyezésének megfelelő pontszámot szerzik 
meg. A Kupasorozat futamain pontot csak az OCR-kártyával rendelkező versenyzők kapnak, 
helyezésüknek megfelelően. Így előfordulhat, hogy bizonyos pontszámok nem kerülnek 
kiosztásra, amennyiben egy adott versenyen nem OCR-kártyás versenyző is pontszerző 
pozícióba kerül.  

 
Országos bajnokságon lehetőség szerint külön futamban indulnak az ELIT-, és az Age Group és a BASIC 
versenyzők is. Versenyzői létszámtól függően az adott versenyszervező mind országos bajnoki futam, 
mind pedig kupafutam esetén 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).  
 
Kupafutamon nincs külön ELIT futam ezért az OCR ELIT kártyával rendelkező versenyzők is az Age 
Group futamba tudnak regisztrálni.  
 
Az évvégi pontgyűjtésben külön lesznek értékelve az OCR kártyával rendelkező ELIT- és AG versenyzők, 
minden pontszám bele lesz számítva, amit évközben az OB- ill. a Kupafutamokon megszereztek. 
 
Age Group kategóriában 2 féle versenyzői típus van: 
  

(1) OCR-kártyával rendelkező versenyzők, akik pontszerzésért kupafutamokon és országos bajnoki 
futamokon indulnak,  
 

(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 az OB és a KF futamban / korosztályos futamokban vegyesen, egyben 
indítani az OCR-kártyával rendelkező és nem rendelkező Age Group versenyzőket. Az értékelés az adott 
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versenyen egy rendszerben lesz, korcsoportonként az első 3 befutó állhat fel a dobogóra, viszont 
kupafutam pontot csak az OCR kártyával rendelkező versenyző kaphat, mégpedig az összesített 
korcsoportonkénti elért eredménye alapján (példa: ha az első 3 győztes nem OCR kártyás, a 4. befutó 
igen akkor a 4. helynek megfelelő pontot fogja kapni és így tovább az első 10 helyezésig).  
 
Az éves pontgyűjtés eredményeképpen a legtöbb pontot szerző (legaktívabb) alábbi versenyzők 
részesülnek a Szövetség különdíjában (OCR Hungary Kupa – a 2022-es év legaktívabb OCR versenyzője): 

• legtöbb pontot szerzett ELIT férfi és ELIT nő, 

• legtöbb pontot szerzett AGE GROUP férfi és AGE GROUP nő, minden AGE GROUP korosztályos 
kategóriában. 

 
A bajnokságban részt vevő versenyzőket (Elit és AGE GROUP az alábbi korcsoportos bontás szerint) 
a Szövetség díjazza! A versenyen az adott versenyszervező az alábbiaktól eltérő saját korcsoportos 
bontást állíthat fel, és a díjazást is maga határozza meg! 
 
Szövetségi díjazásnál a versenysport szempontjából az ELIT kategória kerül értékelésre, országos 
bajnoki címet az egyes országos bajnoki futamokon (OB) lehet szerezni, ELIT kategóriában! AGE 
GROUP kategóriában a Szövetség saját hatáskörében díjazást ad, de nem hirdet országos bajnokot!  
 
AGE GROUP korosztályok, női, férfi (11 korosztályos kategória az EB korosztályaival összhangban):  
 

Junior I. 12-13 éves 

Junior II. 14-15 éves 

Junior III. 16-17 éves 

Junior IV. 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+ 

Az életkor az adott naptári év december 31. napján betöltött állapot szerint számít! 
 
Az EB-n történő részvétel alsó korhatára az EB rövid távjára 13 év (az EB szervezése évének december 
31. napján betöltött állapot szerint!) Az EB-n történő részvétel alsó korhatára az EB normál távjára 16 
év (az EB szervezése évének december 31. napján betöltött állapot szerint!) 
 
Az OB futamok kvalifikációs futamok a soron következő európabajnokságra. A Kupafutamokat – 
amennyiben a futam az OB szabályrendszere szerint kerül lebonyolításra – a Szakmai Bizottság 
kvalifikációs futammá minősítheti. 
 
Kupasorozat ponttáblázat 
 
A Kupasorozatban az 1-10. helyezett ELIT férfi és ELIT nő, és minden korosztályos kategóriában az 1-
10. helyezett AGE GROUP férfi és AGE GROUP nő kap pontot az alábbiak szerint. 
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ELIT 

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

OB futam 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

 
AGE GROUP 

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

OB futam 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

KF futam 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

 
EGYESÜLETI PONTSZERZÉS 

 
Egy adott egyesülethez tartozó OCR-kártyás versenyző az OB és KF futamokon megszerzett 
egyéni pontjait ugyanolyan pontszámmal gyűjti az egyesülete részére is. A kupasorozat végén 
az 1-3. legtöbb pontszámot szerző egyesület különdíjban részesül.    
 
Az átigazolási szabályzatnak megfelelően átigazolási időszakon kívül történő versenyzői 
átigazolás esetén (minden naptári év február 1. – december 31. között) a távozó sportoló által 
– a távozás napjáig - megszerzett egyesületi pontok a korábbi egyesületénél maradnak. Az 
adott naptári évben a távozó sportoló az új egyesületének egyesületi pontokat nem gyűjthet. 
A versenyző az egyéni pontjait egész naptári év során gyűjtheti, egy átigazolási időszakonkívüli 
átigazolás az egyéni pontokat nem érinti.  
 

UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG 
 
2022-ben a Szövetség Utánpótlás Bajnokságot is hirdet. Az Utánpótlás Bajnokságban a 
versenyzés 2022-ben (bevezető jelleggel) az Age Group szabályrendszere szerint történik.  
 
Az Utánpótlás Bajnokságban csak OCR-kártyával rendelkező, 20 éves korukat be nem töltött 
igazolt versenyzők vesznek részt. Az életkor az adott naptári év december 31. napján betöltött 
állapot szerint számít! 

 
Az utánpótlás korú versenyzők az OB és KF futamokon a fentiekben meghatározott pontszámokat 
gyűjtik helyezés esetén . Az évvégi pontgyűjtésbe minden pontszám bele lesz számítva, amit évközben 
az OB- illetve a Kupafutamokon megszereztek. 
 
Az éves pontgyűjtés eredményeképpen a legtöbb pontot szerző (legaktívabb) alábbi versenyzők 
részesülnek a Szövetség különdíjában (OCR Hungary Kupa – a 2022-es év legaktívabb OCR Utánpótlás 
versenyzője): 

• legtöbb pontot szerzett U15 férfi és nő (U15 = Junior I. és Junior II. kategória összevontan), 

• legtöbb pontot szerzett U19 férfi és nő (U19 = Junior III. és Junior IV. kategória összevontan). 
 
Utánpótlás országos bajnoki címet az egyes országos bajnoki futamokon (OB) lehet szerezni Junior I., 
Junior II., Junior III. és Junior IV. kategóriában külön-külön.  


