
 

Amatőr versenyrendszer – 2016 
  

Az amatőr (korosztályos) versenyrendszer céljai 
 

A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) 2016. évi versenyrendszere négy felosztást követ: (i) az 

utánpótlás-rendszer kitűzött célja az élsport utánpótlásának biztosítása, és a fiatalabb korcsoportokban a 

triatlon sportág tömegesítése; (ii) az elit-rendszert a nemzetközi eredményesség elérése hajtja, kiemelten az 

Olimpián való sikeres szereplés; (iii) para versenyrendszer a fogyatékkal élők hazai és nemzetközi 

versenyeztetését teszi lehetővé, végül (iv) az egészséges életmódot szolgáló felnőtt szabadidősport 

elsődleges célcsoportját azok a 18 év felettiek alkotják, akik a sportot főként kedvtelésből űzik. A jelen 

versenyrendszer az utóbbi, a felnőtt amatőr sportolók számára kiírt lehetőségeket taglalja, az MTSZ 2016. 

évi Versenyszabályzatának keretei között, és azt kiegészítve. 

Az amatőr (szabadidős, hobbi) sportolók számára kiírt versenyek és ranglisták küldetése a 

megmérettetések és a résztvevők számának növelése, a teljesítés elismerése és motiválása, új triatlonisták 

megnyerése és a bevontak megtartása, továbbá példamutatás az egészségtudatos szemlélet kialakításában a 

társadalom számára. Az Amatőr Triatlon Kupasorozat és Duatlon Kupasorozat egyaránt ezt a célt szolgálja. 

A sportolók és a versenyszervezők számára is elsődleges a sportesemények időben, térben és távokban 

széles választéka, illetve a népszerű rendezvények hosszú távú fenntarthatósága. Ennek érdekében a 

sportolók oldaláról vonzóvá és elérhetővé kell tenni a versenyeket, míg a szervezők számára egyetlen 

mérceként a résztvevők számát és elégedettségét kell állítani. A siker záloga a kínálat felépítésében az 

együttműködés, míg a minőségben versengés erősítése. 

Az amatőr („korcsoportos”, angolul ’Age Group’) versenyzők teljesítménye a lehető legszélesebb körből 

vett versenyeken pontozható. Nincs „elveszett” verseny, minden szervező benevezhet az országos 

versenyrendszerbe, és részese lehet a közösen népszerűsített Amatőr Kupasorozatnak. A „amatőrök” felnőtt 

kortól való megkülönböztetésének célja, hogy minél több szabadidős sportoló látogassa az egyes 

helyszíneket, és aki célba ér, az a teljesítés örömén kívül kupapontokban is részesedjen. Az 5 éves bontású 

korosztályok legjobbjai az év végén elismeréseket vehetnek át.  A versenyek alappontjai azonosak (500 

pont), egyedül az Országos Bajnokságok kapnak jelzés értékkel többet (750 pont). A verseny igazi 

erősségét, vagyis maximális pontszámát egy objektív paraméter, az indulók száma határozza meg, ami egy 

OB méretű versenynél +1000 pontot jelent. Korosztályonként a győztes után célba érők az előttük 

beérkezett pontszámánál 5%-kal kapnak kevesebbet (de minimum 1 pontot). Aki a legjobb akar lenni, aki 

győzni akar, az a legnagyobb versenyeken indul, míg aki inkább kedvtelésből sportol, az a családiasabb 

eseményeket látogatja. A versenyek pedig az indulók számának növelésében (minőség, egyediség) és a 

triatlonszezon minél egyenletesebb kitöltésében érdekeltek. 

A triatlon és duatlon ranglistákon és országos bajnokságokon való indulás egyetlen feltétele az amatőr 

regisztráció kiváltása. Aki kezdő, vagy csak kipróbálná a sportágat, annak elég ennyit tennie. Aki viszont 

hosszú távon gondolkodik, a sport közösségépítő hatását is élvezni szeretné, vagy maximalizálná a 

teljesítményét, azoknak érdemes mielőbb egy klubot választani az egyre gazdagabb kínálatból.  A 

felkészülés egészségügyi és sportszakmai hátterének biztosítása, valamint a sportolók kockázatainak 

jelentős csökkentése érdekében pedig mindenkinek javasoljuk az évenkénti (sport)orvosi vizsgálatot. Az 

egyszerűsített amatőr egyéni-, illetve klubregisztráció nem csak a bürokratikus akadályokat csökkenti, de 

az érdeklődők összegyűjtésével lehetővé teszi, hogy a tapasztalt és a sportággal csak most ismerkedő 

sportolók egyaránt elérhetők legyenek hírekkel, információkkal, és összességében egy jól szervezett 

triatlonos társadalom alakuljon ki, stabil és motiváló versenyrendszerrel. 

 Kérjük, hogy mindenki figyelmesen olvassa végig a rá vonatkozó részeket, és reméljük, hogy talál 

kedvére való versenyeket, kihívásokat és motivációt! 

 

Amatőr (korosztályos) sportoló 
 

Az MTSZ versenyrendszerében korosztályos amatőr sportoló az, aki idén legalább 18 éves (1998-ban 

vagy korábban született) és amatőr regisztrációval (éves klubregisztráció, egyéni éves regisztráció) 

rendelkezik. Az országos bajnokságokon kizárólag amatőr regisztrációval (illetve elit versenyengedéllyel) 

lehet részt venni. A regisztrált amatőr sportolók felkerülnek az MTSZ Amatőr Triatlon és Amatőr Duatlon 

Kupasorozatok egyéni ranglistáira, melynek korosztályos dobogósai az év végén kupa díjazásban 

részesülnek. 

Az éves klubregisztrációval rendelkező amatőr sportolók indulhatnak az országos csapatversenyeken. 

Egyéni és csapatpontjaik beszámítanak az Amatőr Egyesületi Ranglistába, amelynek eredményhirdetésére 
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az év végi gálán kerül sor. Az éves klubregisztráció kiváltása feltétele a világversenyek korosztályos (Age 

Group) futamaiban való indulásnak.  

 

Amatőr (korosztályos) sportolói licencek 
 

Éves klubregisztráció: az amatőr sportoló regisztrációs lapot tölt ki alapadataival (név, anyja neve, 

születési hely és idő, lakcím, e-mail cím), valamint klubja nevével és saját aláírásával. A sportolót befogadó 

klub kizárólag MTSZ tagszervezet lehet, a klubtagságot a klub a sportoló regisztrációs lapján aláírással és 

pecséttel hitelesíti. A regisztrációs lapon lehetőség van sportorvosi engedély rögzítésére is, ezt a klub – 

saját szabályai szerint – kötelezően előírhatja. Az MTSZ valamennyi tagjának, kiemelten a hosszabb 

távokon indulóknak ajánlja a sportorvosi vizsgálat elvégeztetését, azonban a korábbi évek tapasztalatai 

alapján kötelezően csak az utánpótlás és elit sportolóknak írja elő. Díja: 4000 Ft/fő/év. 

Egyéni éves regisztráció: az amatőr sportoló regisztrációs lapot tölt ki alapadataival (név, anyja neve, 

születési hely és idő, lakcím, e-mail cím), és saját aláírásával. A regisztrációs lapon lehetőség van 

sportorvosi engedély rögzítésére is. Díja: 4000 Ft/fő/év. 

Az egyéni éves regisztráció nem teszi lehetővé a csapatversenyeken való indulást. A regisztrációs 

lapokat az MTSZ nyilvántartja, ez alapján engedélyezi az OB-ken és ranglistában való részvételt, és osztja 

ki az érmeket és más díjakat. A versenyrendezőknek lehetőségük van arra, hogy sportorvosi igazolást vagy 

orvosi ellenőrzést saját versenyükre vonatkozóan a – Versenyszabályzatban foglalt előzetes határidővel 

meghirdetett – versenykiírásban előírjanak. Ebben az esetben a sportorvosival nem rendelkezőknek külön 

lapon kell igazolni az érvényes sportorvosi engedélyüket. 

Mind az éves klubregisztrációval, mind az egyéni éves regisztrációval rendelkező versenyzők részére, 

az MTSZ a kiváltás napjától 2017. január 31. érvényes 24-órás baleset-biztosítást köt. 

  

 

1. Amatőr triatlon versenyrendszer 
 

A) Érintett sportolók: a 18 év feletti, amatőr („korosztályos”) regisztrációval rendelkező versenyzők 

(továbbá a középtávú versenyeken a junior utánpótlás versenyengedéllyel, a közép-, és hosszú távú 

versenyeken az elit versenyengedéllyel rendelkezők is – ebben a pontban együtt: regisztrációval 

rendelkezők). 

 

B) Országos bajnokságok és Amatőr Triatlon Kupasorozat 

Az amatőr triatlon országos bajnokságokon értékelést csak az a versenyző kaphat, akinek a verseny 

időpontjában van érvényes amatőr regisztrációja. A közép- és hosszú (valamint elit OB hiányában a 

rövid) távú triatlon OB-ken a korosztályos eredményeken kívül az abszolút verseny eredményét is ki 

kell hirdetni. (Az abszolút győztes lesz az adott évben és távon „Magyarország Bajnoka”.) Az Amatőr 

Triatlon Kupasorozatban a regisztrációval rendelkezők kupapontokat gyűjtenek. Az MTSZ 

Versenynaptárát az 1. sz. melléklet, az alappontokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

B.1. Az Amatőr Triatlon Kupasorozatban kétféle versenytípust kell megkülönböztetni. (i) A pályázat 

alapján kiválasztott országos triatlon bajnokságok, melyek szervezésében az MTSZ is közreműködik. 

(ii) Amatőr Triatlon Kupa versenyek, amelyek legkésőbb március 31-ig az MTSZ Titkárságára 

versenyrendezési pályázat megküldésével bejelentésre kerültek. (Az MTSZ Technikai Bizottsága 

jóváhagyta a verseny kiírását, illetve a versenyt követő 2 munkanapon belül az MTSZ által kért 

formátumban megküldik az eredménylistát.)  

B.2. Az Amatőr Triatlon Kupasorozatban 2016-ban kísérleti jelleggel három amatőr kupa rangsor 

nyilvántartást vezet az MTSZ.  

B.2.a.  „Amatőr Összetett Triatlon Kupa” (hagyományos ranglista): valamennyi triatlonverseny 

közül az 5 legjobb eredmény számít be. 

B.2.b.  „Amatőr Sprint Triatlon Kupa” (kísérleti jelleggel): a sprint- és rövidtávú versenyek közül a 

3 legjobb eredmény számít be. 

B.2.c. „Hawaii Triatlon Kupa” (kísérleti jelleggel): a közép- és hosszú távú versenyek közül a 3 

legjobb eredmény számít be. 

B.3. Az Amatőr Triatlon Kupasorozatok pontszámítása 2016-tól megújul.  

B.3.a.  Minden verseny induló pontjainak meghatározása a következő eljárással történik: 

induló pont = alappont + mennyiségi mutató, 

 ahol 
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- az alappont országos bajnokságok (sprint, rövid, közép, hosszú) esetén 750 pont, minden más 

versenyen 500 pont; 

- a mennyiségi mutatót az adott versenyen részt vevő amatőr versenyzői létszám határozza meg: 

mennyiségi mutató = 1000 × 
részvevők száma 

az előző évi OB-k átlagos részvevői száma 

- a részvevők száma a rajtlista alapján kerül meghatározásra. A 2015. évi Országos Bajnokságok 

átlagos létszáma a rajtlisták alapján 405 fő. 

B.3.b. Az adott korosztály első helyezettje a verseny induló pontszámát kapja, az őt követőek pedig 

az előttük álló pontszámának 95%-át. A korosztályban az 

n. helyezett pontszáma = indulópont × 0,95(n-1), de legalább 1 pont. 

B.4. Az Amatőr Triatlon Kupa korosztályai az MTSZ Versenyszabályzata alapján a következők: 

 18-24 felnőtt 1, 25-29 felnőtt 2 és így tovább 5 éves bontásban 

 40-44 senior 1, és így tovább 5 éves bontásban 

 60-64 veterán 1, és így tovább 5 éves bontásban 

B.5. Az Amatőr Triatlon Kupába tartozó egyéni triatlon versenyek helyszínei és időpontjai az alábbiak: 

Ssz A verseny neve Helyszín Időpont OB / Kupa Kiemelt csapat 

1. V. Ábrahámhegyi Triatlon Ábrahámhegy május 8. 
sprint 

rövid 
– 

2. OrfűMad Triatlon Orfű május 15. közép – 

3. XXIV. Tisza Triatlon Tiszaújváros május 21-22. sprint Klubcsapat OB 

4. Find Your Limits! Tri Series Velence május 21. 
sprint 

rövid 
– 

5. IV. eXtremeMan 51.50 Velence május 29. rövid – 

6. III. Keszthely Triatlon Keszthely június 4-5. 
sprint 

közép OB 
Középtávú csapat OB 

7. II. BÚI Triatlon Fonyód június 11-12. 
sprint 

rövid OB 

Rövid távú csapat OB 

Mix-váltócsapat OB 

8. III. Balatonman Kenese Balatonkenese június 18. 

rövid 

közép 

hosszú 

– 

9. IV. Bánk Terepfesztivál Bánk június 18. rövid (terep) – 

10. XI. Mogyi Triatlon Baja június 25. sprint OB Sprint távú csapat OB 

11. 
III. eXtremeMan 25.75  

IV. eXtremeMan 113 
Kaposvár június 25-26. 

sprint 

közép 
– 

12. 3. Aquarius Triatlon Dunaújváros július 3. közép – 

13. XXX. Palóc Triatlon Balassagyarmat július 16-17. sprint Váltócsapat OB 

14. XXXIII. Vasi Vasember Szombathely július 16. rövid – 

15. XXVI. eXtremeMan Nagyatád július 30. hosszú OB Hosszú távú csapat OB 

16. 
3. IM 70.3 Budapest 

2. IRONMAN 5i50 
Budapest július 30-31. 

közép 

rövid 
– 

17. XXXII. Sportolna Triatlon Fesztivál Fadd - Dombori augusztus 7. sprint – 
18. XXV. Bükk Kapu Tereptriatlon OB Felsőtárkány augusztus 13. rövid (terep) – 

19. V. Szálka Kupa Szálka augusztus 13. 

sprint (S) 

rövid (M) 

közép (XL) 

– 

20. Find Your Limits! Tri Series Velence augusztus 27. 
közép 

hosszú 
– 

21. 
V. Balatonman Füred Triatlon 

Fesztivál 
Balatonfüred szeptember 10. 

rövid 

közép 

hosszú 

– 

22. 3. AluminiumMan Tiszafüred szeptember 11. sprint – 

 

C)  A közép- és hosszú távú OB-ken triatlon I. osztályú minősítést a 4. sz. mellékletben foglalt szabályok 

szerint lehet szerezni. 

 

D) Az „Év sportolója” díj  

D.1. A közép- és hosszú távú triatlon esetében a díj kizárólag a regisztrációval vagy versenyengedéllyel 

rendelkező sportolók alábbiakban felsorolt nemzetközi eredményei alapján kerül kiosztásra oly 

módon, hogy  

 elsősorban a 70.3, illetve az Ironman VB (Pro 1-20 helyezést elért) legjobb magyar versenyzője,  

 másodsorban az ITU Hosszú távú VB (Elit 1-15 helyezést elért) legjobb magyar versenyzője, 
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 harmadsorban az ETU Hosszú távú EB (Elit 1-10 helyezést elért) legjobb magyar versenyzője 

nyeri el a díjat. Ezen eredmények hiányában az adott táv országos bajnoka kapja a díjat. 

D.2. A szenior és veterán korosztályok esetében amennyiben az amatőr klubregisztrációval rendelkező 

sportolók indulnak kiemelt világversenyeken, akkor 

 elsősorban a ITU Triatlon VB olimpiai távú, illetve az Ironman VB Age-Group futamában a 

legjobb (1-20),  

 másodsorban a ITU Triatlon EB olimpiai távú, illetve a 70.3 VB Age-Group futamában a legjobb 

(1-15), 

 harmadsorban az ITU hosszú távú VB, illetve EB Age-Group futamában a legjobb (1-15)  

 negyedsorban az ITU Triatlon VB Age-Group sprint távú futamában a legjobb (1-10), 

 ötöd sorban az ITU Triatlon EB Age-Group sprint távú futamában a legjobb (1-10) 

korosztályos helyezést elért magyar versenyző nyeri el a díjat. Ezen eredmények hiányában az 

Amatőr Triatlon Kupasorozatban (a legjobb 5 versenyből) az érintett korosztályokban elért 

legmagasabb összesített pontszám alapján kell a díjat odaítélni (lásd: B.2.a. pont). 

D.3. Az MTSZ „Arany Okleveles Amatőr Triatlonversenyző” kitüntető címet adományoz azoknak, 

akik a 4 triatlon és a 2 duatlon egyéni OB-ből korosztályukban legalább 3-ban a legjobb amatőrök. 

 

E) Az Amatőr Triatlon Kupa csapatversenyein csak az MTSZ tagszervezet egyesületek vehetnek részt 

amatőr éves klubregisztrációval rendelkező sportolóik eredményeivel. A csapatversenyekre vonatkozó 

szabályokat az MTSZ Versenyszabályzata tartalmazza.  

E.1. Az amatőr csapatversenyek pontozásában a B.5. pontban jelzett kiemelt pontozású 

csapatversenyek 100, míg a regisztrált versenyek 50 pontról indulnak. A győztest követő csapatok az 

előttük álló pontszámának 95%-át kapják. A csapatok közötti ranglistába a legjobb 5 eredmény számít 

bele. 

E.2.  Azok a versenyek, ahol Klubcsapat OB-t és Váltó OB-t, illetve Mix-váltócsapat OB-t rendeznek, 

ott az számít be a csapatversenybe oly módon, hogy egy klub valamennyi csapata (egy adott 

korosztályban akár több is) helyezésének megfelelő pontot kap. A többi versenynél az OB-n vagy az 

egyéb futamokon, pedig a leghosszabb meghirdetett távon induló 3 legjobb (amatőr 

klubregisztrációval rendelkező) versenyző eredménye számít, összevonva a felnőtt korosztályokat 

(A18-39), illetve egybe számítva a szenior és veterán korosztályokat (A40-…). 

 

F) Az Amatőr Egyesületi Ranglistába az amatőr éves klubregisztrációval (duatlonban, illetve közép- és 

hosszú távú triatlonban elit versenyengedéllyel) rendelkező sportolók triatlon és duatlon sportágakban 

elért egyéni és csapateredményei kerülnek be. A részletes pontszámítás a 3. sz. mellékletben található. 

 

 

2. Duatlon versenyrendszer (felnőtt, szenior, veterán) 
 

A) Érintett sportolók: a 18 év feletti, amatőr regisztrációval vagy elit versenyengedéllyel rendelkező 

versenyzők. A továbbiakban, ahol regisztrációról, illetve regisztrált sportolóról beszélünk, beleértjük az 

elit versenyengedélyt, illetve az azzal rendelkező versenyzőt.  

 

B) Egyéni országos bajnokságok és Duatlon Kupa 

A duatlon országos bajnokságokon értékelést csak az a versenyző kaphat, akinek a verseny időpontjában 

van érvényes amatőr regisztrációja vagy elit versenyengedélye. A sprint és rövid távú duatlon OB-ken a 

korosztályos eredményeken kívül az abszolút verseny eredményét is ki kell hirdetni. (Az abszolút 

győztes lesz az adott évben és távon Magyarország Bajnoka.) A Duatlon Kupában a regisztrációval vagy 

elit versenyengedéllyel rendelkezők kupapontokat gyűjthetnek. Az MTSZ Versenynaptárát az 1. sz. 

melléklet, az alappontokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

B.1. A Duatlon Kupában kétféle versenytípust kell megkülönböztetni. (i) A pályázat alapján 

kiválasztott duatlon országos bajnokságok, melyek szervezésében az MTSZ is közreműködik. (ii) 

Amatőr Duatlon Kupa versenyek, amelyek legkésőbb február 28-ig az MTSZ Titkárságára 

versenyrendezési pályázat megküldésével bejelentésre kerültek. (Az MTSZ Technikai Bizottsága 

jóváhagyta a verseny kiírását, illetve a versenyt követő 2 munkanapon belül az MTSZ által kért 

formátumban megküldik az eredménylistát.) 
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B.2. Amatőr Duatlon Kupasorozatba a 3 legjobb eredmény számít be, az egyes versenyek 

pontszámítása pedig a triatlonhoz hasonlóan megújul.  

B.2.a. Minden verseny induló pontjainak meghatározása a következő eljárással történik: 

induló pont = alappont + mennyiségi mutató, 

 ahol 

- az alappont országos bajnokságok (sprint, rövid) esetén 750 pont, minden más versenyen 500 

pont; 

- a mennyiségi mutatót az adott versenyen részt vevő amatőr versenyzői létszám határozza meg: 

mennyiségi mutató = 1000 × 
részvevők száma 

az előző évi OB-k átlagos részvevői száma 

- a részvevők száma a rajtlista alapján kerül meghatározásra. A 2015. évi Országos Bajnokságok 

átlagos létszáma a rajtlisták alapján 114 fő. 

B.2.b. Az adott korosztály első helyezettje a verseny induló pontszámát kapja, az őt követőek pedig 

az előttük álló pontszámának 95%-át. A korosztályban az 

n. helyezett pontszáma = indulópont × 0,95(n-1) , de legalább 1 pont. 

B.3. A Duatlon Kupa korosztályai  

az MTSZ Versenyszabályzata alapján a következő: 

 18-24 felnőtt 1, 25-29 felnőtt 2 és így tovább 5 éves bontásban 

 40-44 szenior 1, és így tovább 5 éves bontásban 

 60-64 veterán 1, és így tovább 5 éves bontásban 

B.4. A Duatlon Kupába tartozó versenyek helyszínei és időpontjai: 

Ssz A verseny neve Helyszín Időpont OB / Kupa Kiemelt csapat 

1. IV. Évadnyitó Duatlon Abony március 20. sprint  

2. II. BÚI Duatlon Balatonboglár március 26. sprint – 

3. I. Veresegyházi Duatlon Veresegyház április 3. sprint  – 

4. X. Káptalantóti Duatlon Káptalantóti április 23. rövid OB Rövid távú Csapat OB 

5. XV. Kaszó Duatlon Kaszó 
április 30 – 

május 1. 
sprint OB 

Sprint Csapat OB 

Duatlon Mix-váltócsapat OB 

6. X. Életfa Terepduatlon OB Kamaraerdő szeptember 3. rövid (terep) – 

7. Görzenál Duatlonfesztivál Budapest szeptember 25. sprint – 

8. Dejtár Duatlon Dejtár október 8. sprint – 

 

C) A duatlon I. osztályú minősítés odaítélése a regisztrációval vagy elit versenyengedéllyel rendelkezők 

számára a duatlon OB-k alapján történik, az 4. sz. mellékletben foglalt szabályok szerint. 

 

D) Az „Év sportolója” díjat duatlon sportágban 

D.1. a felnőtt korosztályoknál, amennyiben a sportolók indulnak kiemelt világversenyeken, akkor  

 elsősorban a Duatlon VB elit (1-20 helyezést elért) legjobb magyar versenyzője,  

 másodsorban a Hosszú-távú Duatlon VB elit (1-20 helyezést elért) legjobb magyar versenyzője,  

 harmadsorban a Duatlon EB elit (1-15 helyezést elért) legjobb magyar versenyzője nyeri el a díjat. 

Ezen eredmények hiányában a duatlon rövidtáv országos bajnoka az Év sportolója. 

D.2. a szenior és veterán korosztályok esetében a Duatlon Kupában (a legjobb 3 verseny eredménye 

alapján) elért legmagasabb összesített pontszám alapján kell odaítélni (lásd: B.2. pont). 

 

E) A Duatlon OB-ken az MTSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint kell csapateredményt hirdetni, 

azaz az egy klubhoz tartozó, klubregisztrációval vagy elit versenyengedéllyel rendelkező 3 legjobb 

versenyző eredménye számít összevonva az elit és a felnőtt (A18-39) versenyzőket, illetve egyben a 

szenior és veterán (A40-…) korosztályokat. 
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1. sz. melléklet 

A Magyar Triatlon Szövetség 2016. évi Versenynaptára 

 

 

 

A Magyar Triatlon Szövetség honlapján megtalálható. Cím: http://www.triatlon.hu  

 

  

http://triatlon.hu/versenynaptar
http://www.triatlon.hu/
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2. sz. melléklet 

A 2015. évi amatőr triatlon és duatlon versenyek pontozása 
 

 

Országos bajnokságok Amatőr Kupa Versenyek  Kiemelt csapat 
Egyéb 

csapat 

750 + mennyiségi mutató 500 + mennyiségi mutató 100 50 

Káptalantóti (rövid duatlon) Abony (sprint duatlon) 

Kaszó (sprint, 

mix) 

Káptalantóti 

Balassagyarmat 

Tiszaújváros 

Keszthely 

Fonyód 

Baja 

Nagyatád 

 

(T
o

v
áb

b
i 

A
m

at
ő

r 
K

u
p

a 
v

er
se

n
y

ek
) 

Kaszó (sprint duatlon) Balatonboglár (sprint duatlon) 

Keszthely (középtáv) Veresegyház (sprint duatlon) 

Fonyód (rövidtáv) Ábrahámhegy (sprint, rövid) 

Baja (sprint táv) Orfű (közép) 

Nagyatád (hosszú táv) Tiszaújváros (sprint) 

 Velence (sprint, rövid) 

 Velence (rövid) 

 Keszthely (sprint) 

 Fonyód (sprint) 

 Kenese (rövid, közép, hosszú) 

 Bánk (tereptriatlon) 

 Kaposvár (sprint, közép) 

 Dunaújváros (közép) 

 Budapest (rövid, közép) 

 Fadd-Dombori (sprint) 

 Felsőtárkány (tereptriatlon) 

 Szálka (sprint, rövid, közép) 

 Velence (közép, hosszú) 

 Kamaraerdő (terepduatlon) 

 
Balatonfüred (rövid, közép, 

hosszú) 

 Tiszafüred (sprint) 

 Budapest (sprint duatlon) 

 Dejtár (sprint duatlon) 

 
 

Az amatőr triatlon és duatlon futamok korosztályaiban a maximális megszerezhető ponthoz képest a 

helyeztettek pontjai (egyéni és csapatversenyeknél egyaránt) 5%-al csökkenek. Minden egyéni versenyző, 

illetve minden csapat – limitidőn belüli – célba érkezést követően legalább 1 ponttal felkerül a ranglistára. 
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3. sz. melléklet 

Amatőr Egyesületi Kupasorozat 
 

Az Amatőr Egyesületi Kupasorozat pontozási rendszerének kialakításában elsődleges szempont, hogy 

minden, az Amatőr Triatlon és Duatlon Kupasorozatokba beszámító verseny teljesítése értékelésre 

kerüljön. A nemzetközi triatlonversenyek (EB, VB) közül az Age-Group futamok kerülnek beszámításra. 

A hosszú távok nemzetközi versenyein elit kategóriákban indulók eredményei 2016-tól az Elit Egyesületi 

ranglistában kaptak helyet. Az egyesületi kupasorozat összeállításának általános szabályai: 

- az egyesületi pontrendszerben kizárólag az adott évre tagdíjukat rendező, MTSZ-tagszervezet klubok 

éves klubregisztrációval rendelkező sportolói vehetnek részt oly módon, hogy eredményük elsőként attól 

a versenytől számít be, amikortól a klubregisztrációjuk érvényessé válik; 

- klubok közötti pontegyenlőség esetén, a legmagasabb egyéni pontszám dönt a helyezés sorrendjéről, 

amennyiben ez is azonos, akkor a második és így tovább. 

 

Az Amatőr Egyesületi Kupasorozatban a pontok az alább felsoroltak szerint kaphatók: 

a) az Amatőr Összetett Triatlon Kupa és az Amatőr Duatlon Kupa versenyein kapott összes egyéni 

korosztályos pont úgy, hogy valamennyi verseny után kapott pontot (2. sz. melléklet) össze kell adni, 

majd az eredmény 1/50-ed részét kell venni; 

b) az Amatőr Triatlon Kupa és Duatlon Kupa csapatversenyei után kapott valamennyi pont (2. sz. 

melléklet); 

c) a nemzetközi versenyek (EB-k és VB-k) Age-Group korosztályaiban szerzett helyezések után járó 

pontok a csapatversenyek 100 és 50 pontos táblázatának (2. sz. melléklet) megfelelően. 

 

Az Amatőr Egyesületi Ranglistában figyelembe vett versenyek, és az értük járó pontok a következők: 

 
Amatőr és hosszú távú versenyek Távok Első helyezett pontja 

a) Egyéni korosztályos pontok  

 - triatlon és duatlon országos bajnokságok 

 - egyéb Amatőr Kupa versenyek 

 
(az összpontszám 1/50-ed része) 

b) Triatlon és duatlon csapatverseny pontok 

 - kiemelt csapatversenyek 

 - egyéb Amatőr Kupa versenyek 

  

100/csapat 

50/csapat 
c) Nemzetközi versenyek pontjai 

 - triatlon olimpiai távú EB, VB (Age Group) 

 - triatlon sprint távú EB, VB (Age Group) 

 - ETU hosszú távú EB (Age Group) 

 - ITU hosszú távú VB (Age Group) 

 - triatlon 70.3 VB (Age Group) 

 - triatlon Ironman VB (Age Group) 

 

1500-40-10 

750-20-5 

3800-180-42 

4000-120-30 

1900-90-21 

3800-180-42 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

Az Amatőr Egyesületi Kupasorozat első három helyezett egyesülete év végén tárgyjutalomban részesül. 
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4. sz. melléklet 

2016. évi minősítési szabályok 
 

Az Amatőr Triatlon és Duatlon Kupasorozatba tartozó versenyeken az amatőr regisztrációval, továbbá 

elit versenyengedéllyel rendelkező sportolók az alább felsorolt feltételek alapján kapnak I. osztályú 

minősítést. (A Középtávú triatlon OB és a Rövidtávú duatlon OB helyezéseknél a juniorokat figyelmen 

kívül kell hagyni.)  
 

Országos Bajnokságon elért helyezések alapján kiosztható minősítések 

Felnőtt Triatlon I. Osztály Férfi Nő Felnőtt Duatlon I. Osztály Férfi Nő 

Közép távú Triatlon OB (abszolút) 1-6. hely 1-3. hely Rövid távú duatlon OB (abszolút) 1-6. hely 1-3. hely 

(Keszthely)   (Káptalantóti)     

Hosszú távú Triatlon OB (abszolút) 1-6. hely 1-3. hely    

(Nagyatád ExtremeMan)      

 


