
Atlétikai Serdülő Magyar Liga 2016 
 
 
 
 

A Magyar Atlétikai Szövetség 2016-ra is meghirdeti az Atlétikai Serdülő Magyar Liga 
versenysorozatot. 
 
 
A sorozat célja az atlétika népszerűsítése, a Serdülő (U16) korosztályú atléták versenyzési 
lehetőségeinek mennyiségi és minőségi bővítése, az Atlétikai Magyar Szuper Liga 
versenysorozathoz kapcsolódva az utánpótlás atléták egy eseményen versenyeztetése a 
legjobb felnőttekkel, és ezen keresztül a motiváció serkentése. 
 
 
 
Lebonyolítás 
 
1/ A Serdülő Liga egy szakági versenysorozat, amelyben az egyes versenyeken az atléták a 
helyezésük alapján pontokat gyűjtenek. 
 
2/ A sorozat versenyeire az adott verseny kiírásának megfelelően lehet nevezni. A Serdülő 
Liga versenyeire csak előzetes nevezés van, helyszíni nevezés nem megengedett. A nevezési 
határidő után sem nevezni, sem változtatni nem lehet. 
 
3/ A Serdülő Liga versenyszámait a serdülőkre vonatkozó szerekkel, feltételekkel és 
szabályokkal kell lebonyolítani. 
 
4/A Serdülői Liga dobószámait tekintve lehetőség van egy napon 3 dobószámban ( 2 napos 
versenyen 4 dobószámban) való rajthoz állásra, de csak akkor, ha egyéb versenyszámban 
nem áll rajthoz az atléta. 
 
5/ A Serdülő Liga versenyszámait a Szuper Liga versenyszámoktól külön kell lebonyolítani.  
 
6/ A Serdülő Ligában nem rendezünk külön döntőt, a sorozat végeredménye az utolsó 
verseny utáni összesített pontszám alapján alakul ki. Pontszám azonosság esetén a 
sorozathoz tartozó versenyeken a versenyszám-csoportba tartozó szabadtéri (fő) számban 
elért legjobb eredmény rangsorol. Ha az is azonos, akkor a második legjobb eredmény, ha az 
is, akkor a harmadik, stb. 
 
7/ Az összesített végeredményt kialakító pontszámba minden atlétának az adott 
versenyszámban szerzett 4 (bizonyos számokban 3) legjobb pontszáma számít bele. Az egyes 
versenyszámokra vonatkozó információt a ’Versenyszámok’ fejezetben szereplő táblázat 
tartalmazza. 
 
 
 



 
Pontozás 
 
Az egyes versenyeken a következő a pontozás menete: 
 
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 
 
 
 
Versenyszámok 
 
A Serdülő Liga pontversenyébe tartozó versenyek száma az egyes versenyszámok 
vonatkozásában, illetve az összesített pontszámba kalkulálandó versenyek maximális száma 
versenyszámonként: 
   versenyek száma beszámít (max.) 
100m (60m)   5   4  
300m    5   4 
800m    5   4 
1500m    4   3 
3000m    5   4 
100m/80m gát (60m gát) 5   4 
300m gát   4     3 
1500m akadály  4   3 
Magas    5   4 
Távol    5   4 
Ötös    5    4 
Rúd    5    4 
Súly    5    4 
Diszkosz   5    4 
Kalapács   5    4 
Gerely    5    4 
Gyaloglás   5    4 
 
 
Résztvevők 
 
1/ A Serdülő Ligában a 2001-ben és 2002-ben született atléták vehetnek részt. 
 
2/ A Serdülő Ligában indulhatnak az Újonc (2003-ban született) atléták is, de csak azokban a 
versenyszámokban, ahol a MASZ Versenyszabályzata szerint az Újoncok számára előírt 
szerek és feltételek azonosak, mint a Serdülőké. 
 
3/ A sorozathoz tartozó versenyek nyíltak, tehát nem csak magyar állampolgárok 
indulhatnak, de a Serdülő Ligába csak a magyar atléták eredményei számítanak bele.  



 
4/ Azokat a versenyzőket, akik az egyes versenyeken indulhatnak, de eredményeik bármely 
okból nem számítanak bele a Serdülő Ligába, a verseny rajtlistáján és jegyzőkönyvében NL 
(Nem Liga/No League) betűkkel meg kell jelölni. 
 
5/A Serdülő Liga versenyein a MASZ versenyszabályzatában leírt korlátozások érvényesek. 
(Újonc korosztályú atléták esetén az Újonc korosztályra érvényes korlátozásokat kell 
figyelembe venni.) 
 
 
 
Végeredmény 
 
A „Lebonyolítás” 6. pontjában leírt módon számított összesített pontszám alapján alakul ki a 
Serdülő Liga végső sorrendje. A végeredményt a MASZ honlapján közöljük. 
 
Az egyes versenyszámok győztesei elnyerik az Atlétikai Serdülő Magyar Liga 2016. évi 
Győztese címet.   
 
 
Díjazás* 
 
Egyéni díjazás  
 
A Serdülő Magyar Liga pontverseny végeredménye alapján az egyes versenyszámok 1-3. 
helyezettjei oklevelet és „Atlétikai Serdülő Magyar Liga 2016. évi Győztese” (illetve 2./3. 
helyezettje) feliratú pólót kapnak. 
 
Sportszervezetek díjazása 
 
A Serdülő Magyar Ligában a végeredményben 1-8. helyen végzett atléták összesített 
létszáma alapján a sportszervezetek között összesen 2,5 millió Forint kerül szétosztásra. 
Ebben az értékelésben egy atléta maximum két versenyszámban számítható be. 
 
(* A kiírásban leírt díjazások teljesülési feltétele a 2016-ra vonatkozó kiemelt állami sporttámogatás 
realizálódása.) 


