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Mezei futó Magyar Liga - 2015 

 

A Magyar Atlétikai Szövetség ismét meghirdeti a Mezei futó Magyar Ligát. A sorozat célja a mezei 

(cross) futás népszerűsítése, a futók elismerése, a versenyzési lehetőségek bővítése. A felnőttek 

versenyéhez kapcsolódóan az utánpótlásnak három korosztályos ligát is meghirdetünk. Így a mezei 

futásban összesen négyféle Ligát írunk ki: 

* Mezei futó Magyar Liga 

* Mezei futó Junior Liga 

* Mezei futó Ifjúsági Liga 

* Mezei futó Serdülő Liga 

 
Lebonyolítás 

1/ A 2015. évi Mezei futó Magyar Liga és az utánpótlás ligák lebonyolítása őszi-tavaszi rendszerű, 

tehát az idény 2014. év őszén kezdődik, és 2015. tavasszal fejeződik be. 

2/ A 2015. évi Mezei futó Magyar Ligába és az utánpótlás ligákba a következő öt verseny tartozik: 

2014. október 25. Békéscsaba, Póstelek 

2014. november 15.  Szekszárd, Sötétvölgy  

2014. november 29.  Veszprém, Gulyadomb 

2015. március 7.  Debrecen 

2015. március 14.  Mezei futó OB (rendezésre lehet jelentkezni a MASZ-nál) 

 

3/ A Mezei futó Magyar Liga sorozathoz tartozó versenyek szervezőinek kötelező az utánpótlás ligák 

versenyeit is megrendezni, ugyanazon a helyszínen, ugyanazon a napon. 

 
a) A versenyszámok abszolút, junior és ifjúsági korosztályokban megrendezhetők egyszerre, 
de az értékelésnek külön is meg kell történnie. A versenyek szervezőinek felelőssége 
eldönteni, hogy a nevezések ismeretében célszerű-e külön bontani a különböző 
korosztályokat.  
 
b) A serdülő korcsoportban minden esetben a többi korosztálytól külön kell megrendezni a 
versenyszámokat. A Mezei futó Serdülő Ligában az Újonc korosztály atlétái is indulhatnak. 

 

Résztvevők 

1/ A Mezei futó Liga szempontjából a korosztályok váltása már az őszi versenyeken megtörténik.  

A 2014/15-ös liga idényben a korosztályok a következők: 

Mezei futó Magyar Liga: Nincs megkötés 

Mezei futó Junior Liga:  1996-97-ban születettek 

Mezei futó Ifjúsági Liga:  1998-99-ban születettek 

Mezei futó Serdülő Liga: 2000-2001-2002-ben születettek (tehát Újoncok is) 
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1/ Junior és ifjúsági versenyzők vagy a saját korosztályuknak kiírt versenyszámban vagy az abszolút 

versenyben (Mezei futó Magyar Liga) indulhatnak. Serdülő és Újonc atléták csak a Mezei futó Serdülő 

Ligában indulhatnak. 

2/ A sorozathoz tartozó versenyek nyíltak, azaz nem csak magyar állampolgárok indulhatnak, de nem 

meghívásosak. Az OB-ra a Magyar Bajnokságra vonatkozó szabályok érvényesek. 

Értékelés 

1/ Versenyenként az atléták a helyezések alapján a következő pontokat kapják: 

a) Liga versenyek: 1. hely = 9 pont   5. hely = 4 pont 
2. hely = 7 pont   6. hely = 3 pont 
3. hely = 6 pont   7. hely = 2 pont 
4. hely = 5 pont   8. hely = 1 pont 

 
b) 2015. Mezei OB: 1. hely = 12 pont  6. hely = 5 pont 

2. hely = 10 pont  7. hely = 4 pont 
3. hely =   8 pont  8. hely = 3 pont 
4. hely =   7 pont  9. hely = 2 pont 
5. hely =   6 pont             10. hely = 1 pont 

 
2/ A 2015. évi Mezei futó Magyar Ligához és az utánpótlás ligákhoz tartozó öt versenyen szerzett 
pontszámok közül az atléta maximum négy (4) legjobb pontjának összege az atléta összesített 
pontszáma. Tehát négynél kevesebb vagy több versenyen való részvétel lehetséges, de 4-nél több 
verseny pontszáma nem vehető figyelembe. 
 
3/ A Mezei futó Magyar Liga és az utánpótlás ligák végeredménye az utolsó verseny utáni összesített 
pontszám alapján alakul ki.  Pontszám azonosság esetén a sorozathoz tartozó versenyeken elért több 
első helyezés rangsorol. Ha az is azonos, akkor a több második helyezés, ha az is, akkor a több 
harmadik, stb. Teljes holtverseny esetén a pénzdíj összegét átlagoljuk az érintettek között. 
 
4/ A Mezei futó Magyar Liga összesített pontversenyének győztesei elnyerik a Mezei futó Magyar 
Liga 2015. évi Győztese címet. 
 
5/ Az utánpótlás ligák pontversenyének győztesei elnyerik a Mezei futó Junior/Ifjúsági/Serdülő 
Magyar Liga 2015. évi Győztese címet. 
 
 
Díjazás** 
 
Egyéni díjazás: 
 
1/ A Mezei futó Magyar Liga minden versenyén (kivéve az OB) a női és férfi abszolút kategória 1-3. 
helyezettjei pénzdíjban részesülnek.  
(bruttó összegek) 
 
1. hely = 30.000 Ft 
2. hely = 20.000 Ft 
3. hely = 10.000 Ft 
 
Az OB-n nincs külön pénzdíj. 
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2/A Mezei futó Magyar Liga összesített férfi és női 1-8. helyezettje pénzdíjban részesül.  
(bruttó összegek) 
 
1. hely = 100.000 Ft   5. hely =   25.000 Ft  
2. hely =   70.000 Ft    6. hely =   20.000 Ft 
3. hely =   40.000 Ft   7. hely =   15.000 Ft 
4. hely =   30.000 Ft   8. hely =   10.000 Ft 
 
 
3/ A Mezei futó Junior Liga összesített pontversenyének 1-3. helyezettjei oklevelet kapnak és 
pénzdíjazásban részesülnek.   
(bruttó összegek) 
 
1. hely = 25.000 Ft 
2. hely = 15.000 Ft 
3. hely = 10.000 Ft 
 
4/ A Mezei futó Ifjúsági és Serdülő Liga összesített pontversenyének 1-3. helyezettjei oklevelet és 
„Mezei futó Ifjúsági/Serdülő Liga Győztese/2./3. helyezettje” feliratú pólót kapnak. 
 
Sportszervezetek díjazása: 
 
A sportszervezetek az utánpótlás Mezei futó Ligákban két kategóriában részesülnek díjazásban: 
 
1/ A Mezei futó Junior és Ifjúsági Ligában a végeredményben 1-6. helyen végzett atléták összesített 
létszáma alapján a sportszervezetek között a két kategóriában (Junior és Ifjúsági) összevontan 
kalkulálva összesen 600.000 Forint kerül felosztásra. (Tehát ha pl. egy sportszervezetnek kilenc 
atlétája kerül az 1-6. közé, akkor 225.000 Ft-ot kap, ha öt, akkor 125.000 Ft-ot kap, ha kettő, akkor 
50.000 Ft-ot, stb.) 
 
2/ A Mezei futó Serdülő Ligában a végeredményben 1-8. helyen végzett atléták összesített létszáma 
alapján a sportszervezetek között összesen 400.000 Forint kerül felosztásra. 
 
3/ A Mezei Liga sorozat közben történt átigazolások esetén az adott versenyző után járó összeget 

megosztjuk az érintett sportszervezetek között. 

 
 
(** A meghirdetett díjazások 2015-ben esedékes részének teljesülési feltétele a kiemelt állami 

sporttámogatás 2015. első félévére vonatkozó realizálódása.) 


