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MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT 2013 

 

1. Minősítési osztályok 

A tájékozódási futó sportágban  

 a felnőtt korcsoportokban versenyző sportolók (a junior korosztályt is ideértve) nemzetközi, I. osztályú, 
II. osztályú és III. osztályú minősítést szerezhetnek; 

 az ifjúsági korcsoportokban versenyző sportolók (a serdülő, újonc, gyermek és kisgyermek 
korosztályokat is ideértve) aranyjelvényes, ezüstjelvényes és bronzjelvényes minősítést szerezhetnek, 

 a szenior korcsoportokban versenyző sportolók (FN 35 és idősebb korosztályokat ideértve) II. osztályú és 
III. osztályú minősítést szerezhetnek. 

 

2. Minősítő versenyek 

2.1. Minősítő versenyek 

 Minősítést rangsoroló versenyeken való eredményes szereplés alapján lehet elérni. 

 Rangsorolónak csak olyan versenyek fogadhatók el, amelyeket a hatályos versenyszabályzat és a Magyar 
Tájékozódási Futó Szövetség (MTFSZ) elnöksége kiegészítő döntvényeinek maradéktalan betartásával 
rendeztek. 

 Rangsorolónak csak olyan verseny fogadható el, amelyet az éves versenynaptárban az MTFSZ Elnöksége 
erre kijelölt. 

2.2. Minősítő versenyek típusai 

 Az összes egyéni versenytípus lehet rangsoroló: 

o Hosszútávú 

o Normáltávú  

o Rövidített normáltávú (60-80%) 

o Középtávú 

o Sprint 

o Éjszakai 

 Váltó 

 
Pályakombinációk, egyéb versenyfajták: 

 Pontbegyűjtős, pontbeválasztós és hurkos (lóhere) egyéni pályák lehetnek rangsorolók. 

 Időkiegyenlítéses rajttal rendezett futamok lehetnek rangsorolók. 

 A pontbegyűjtő-jellegű csapatversenyek nem lehetnek rangsoroló versenyek. 
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3. Minősítésre kerülő versenyzők 

Az MTFSZ tagszervezeteinek érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzői állampolgárságuktól függetlenül 
minősítésre kerülnek, amennyiben  

 MTFSZ tagszervezet képviseletében, vagy 

 a magyar, a budapesti, vagy bármely megyei válogatott tagjaként, vagy 

 oktatási intézményük képviseletében vesznek részt tájfutóversenyen. 

 

4. A minősítés meghatározása 

4.1. Nemzetközi minősítésű sportoló 

Nemzetközi minősítést a Versenybizottság adományoz azoknak, akik 

 felnőtt Világbajnokságon, Európa bajnokságon vagy Világ Kupán egyéni versenyszámban a legjobb 30, 
váltószámban a legjobb 10 között végeztek; vagy 

 Főiskolás Világbajnokságon egyéni számokban a legjobb 10, váltószámokban a legjobb 6 között 
végeztek; vagy 

 Junior Világbajnokságon egyéni számokban a legjobb 10, váltószámokban a legjobb 6 között végeztek; 
vagy 

 a Világranglistán az adott évben a legjobb 50 között szerepeltek, és 

 etikai, sportszerűtlenségi vétséget az adott időszakban nem követtek el. 

Nemzetközi minősítésű sportolót 0,00 ponttal kell a következő évi alapranglistába felvenni, ha egyébként elért 
zárópontja nincs. 

A nemzetközi minősítés 2 évig érvényes. 

 

4.2. I. osztályú sportoló 

I. osztályú sportolónak minősül, aki egy naptári évben a 6 legjobb futott minősítési pontjából a legjobb elhagyása 
után maradó 5 minősítési pontjának átlagával a felnőtt női vagy férfi minősítési ranglistán 90,00 vagy annál 
magasabb zárópontot ér el. 

4.3. II. osztályú sportoló 

II. osztályú sportolónak minősül, aki egy naptári évben a 6 legjobb futott minősítési pontjából a legjobb 
elhagyása után maradó 5 minősítési pontjának átlagával a felnőtt női vagy férfi, illetve a szenior női vagy férfi 
minősítési ranglistán 60,00 vagy annál magasabb zárópontot ér el. 

4.4. III. osztályú sportoló 

III. osztályú sportolónak minősül, aki egy naptári évben a 6 legjobb futott minősítési pontjából a legjobb futott 
pont elhagyása után maradó 5 eredményével a felnőtt női vagy férfi, illetve a szenior női vagy férfi minősítési 
ranglistán 10,00 vagy annál magasabb zárópontot ér el. 

4.5. Aranyjelvényes ifjúsági sportoló 

Aranyjelvényes ifjúsági sportolónak minősül, aki egy naptári évben a 6 legjobb futott minősítési pontjából a legjobb 
elhagyása után maradó 5 minősítési pontjának átlagával az ifjúsági lány vagy fiú ranglistán 90,00 vagy annál 
magasabb zárópontot ér el; 
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4.6. Ezüstjelvényes ifjúsági sportoló 

Ezüstjelvényes ifjúsági sportolónak minősül, aki egy naptári évben a 6 legjobb futott minősítési pontjából a 
legjobb elhagyása után maradó 5 minősítési pontjának átlagával az ifjúsági lány vagy fiú ranglistán 60,00 vagy 
annál magasabb zárópontot ér el; 

4.7. Bronzjelvényes ifjúsági sportoló 

Bronzjelvényes ifjúsági sportolónak minősül, aki egy naptári évben a 6 legjobb futott minősítési pontjából a 
legjobb elhagyása után maradó 5 minősítési pontjának átlagával az ifjúsági lány vagy fiú ranglistán 10,00 vagy 
annál magasabb zárópontot ér el.  

4.8. Rajtengedélyes versenyző  

Minden versenyző, aki az MTFSZ versenyengedélyével rendelkezik, és nem sorolható valamelyik minősítési 
kategóriába. 

5. Minősítés megszerzése rangsorpont alapján 

 Rangsorpont alapján minősítést E, A, B, BR és C fokozatú kategóriában lehet szerezni, és csak abban a 
kategóriában, megosztott kategóriában, futamban, ahol legalább öt MTFSZ versenyengedéllyel 
rendelkező versenyző értékelhető eredményt ért el. 

 A futott pontérték (Px) kiszámításánál az MTFSZ versenyengedéllyel nem rendelkező, vagy az adott kate-
góriában jogosulatlanul induló versenyzők időeredményét és alappontszámát figyelmen kívül kell hagyni. 

 Az azonos pályákon futó, azonos ranglistában értékelt kategóriákat összevontan, együtt számolva kell 
rangsorolni (közös Tm, Pm, Fa). Ezekben az esetekben a 21-es korosztályhoz legközelebb eső korosztály 
Fa értékét kell figyelembe venni. 

6. Rangsorpontok számítása 

6.1. A versenyző minősítési pontját egy adott versenyen az alábbi képlet adja: 

Px = K * [100 – ((Tx / Tm – 1) (Fa + Pm) + Pm)], 

ahol 

Px a versenyen szerzett pont („futott pont”); 

K kiemelt rangsoroló versenyek szorzótényezője; 

Tx a versenyző időeredménye; 

Tm az adott pályán, azonos ranglistába számító kategóriákban elért három legjobb időeredmény átlaga; 

Fa korcsoportonként és nemenként meghatározott alapfaktor; 

Pm az adott pályán, azonos ranglistába számító kategóriákban eredményesen szerepelt három legjobb 
alapponttal rendelkező versenyző alappontjainak átlaga. 

Váltók esetében – az egyenes és a pályafelcserélős váltóformák kivételével – az azonos pályák kombinációit 
összevonva kell kezelni és összevontan kell minősítési pontot számítani. 

A Nyílt Országos Egyesületi Váltóbajnokságon (OEVB) a minősítés számítása az alábbi alapelvek (összevonások) 
szerint történik. Összevonva minősítenek az F20-21, N20-21, F35-40, F45-50, F50-55, F60-65 pályák, míg 
önállóan, kategórián belül összevonva az N14, N16, N18, F14, F16, F18, N35, N40, N45(N120), N45(N150), N50, 
N55 pályák. 

Ahol az adott pályán belül a kombinációk nagyon eltérőek, ott a Versenybizottság dönt a pályák minősítés 
szempontjából történő összevonásáról. 

A számítást a szokásos kerekítéssel 2 tizedesjegyre pontosan kell elvégezni. A szerzett rangsorpont negatív nem 
lehet, ezekben az esetekben értékét 0,00-ra kell korrigálni. 
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6.2. A versenyek szorzótényezője 

- az MTFSz Elnöksége által meghatározott kiemelt versenyek adott korcsoporton belül legmagasabb fokozatú 
kategóriái esetében a szorzó értéke K=1,05 

- a kiemelt versenyek többi kategóriájában és az országos rangsorolókon K=1,00 

- regionális rangsorolókon K=0,95. 

 

6.3. Alapfaktor 

Fa korcsoportonként és nemenként meghatározott alapfaktor, melynek értéke: 

Ranglista Korcsoport Kategória Fa Kategória Fa 
ifjúsági Kisgyermek F10 30 N10 30 

Gyermek F12 30 N12 30 
Ifjúsági C F15-18 C 50 N15-18 C 40 
Újonc F14 50 N14 40 
Serdülő F16 50 N16 40 
Ifjúsági F18 50 N18 40 

felnőtt Junior F20 75 N20 55 
Felnőtt F21 75 N21 55 

szenior  F35 70 N35 50 
 F40 65 N40 45 
 F45 60 N45 40 
 F50 55 N50 35 
 F55 50 N55 35 
 F60 45 N60 30 
 F65 40 N65 30 
 F70 35   
 F75 35   
 F80 35   

 

7. Rangsorok összeállítása 

A versenyzők záró rangsorpontját egy naptári évben a versenyeken szerzett minősítési pontjainak (Px) átlaga 
adja, melybe a legjobb 6 eredményből a legjobbat elhagyva a következő öt eredményt kell számításba venni. 
Pontazonosság esetén a helyezés eldöntése az egyébként az átlagolásból kihagyott legjobb pontszám alapján 
történik. Amennyiben ez is azonos, mindkét versenyző azonos helyezési számot kap. 

 

7.1. Minősítést adó ranglisták 

Az adott naptári év végén a záró rangsorpont alapján a felnőtt (felnőtt és junior), ifjúsági (ifjúsági, serdülő, újonc, 
gyermek) és szenior korcsoportok versenyzőit nemenként is elkülönítve 6 külön rangsorba kell foglalni. Ezek 
alapján történik az éves záró rangsor meghatározása és a minősítések megállapítása. 

A férfi rangsoroló kategóriában induló nők rangsorpontokat szerezhetnek a férfi ranglistán. Ezek nem számíthatók 
át női ranglistás rangsorponttá. 

 

7.2. Korosztályos ranglisták 

Az egyes korosztályok ranglistáját csak az adott korosztályban futott pontértékek alapján kell meghatározni, 
melybe a legjobb 6 eredményből a legjobbat elhagyva a következő öt eredményt kell számításba venni. 
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Amennyiben egy versenyző – élve a Versenyszabályzat adta lehetőséggel – az év során több korcsoport 
versenyén is eredményt ér el legalább 6-6 alkalommal pontot szerezve, úgy több korcsoport ranglistáján is 
szerepel. 

A korosztályok felsorolását és utánpótlás versenyzőknél a feljebbindulás, szenioroknál a lejjebbindulás feltételeit 
az MTFSZ versenyszabályzata határozza meg. 

 

8. Minősítés nyilvántartása 

 A rangsoroló versenyek hivatalos eredményeit, valamint a minősítést befolyásoló jegyzőkönyvi adatokat 
a verseny utolsó napját követő 28 napon belül a rendező szervezet el kell hogy juttassa elektronikus 
formában a versenybizottsag@mtfsz.hu e-mail címre. Az ezt követő változásokról (pl. óvás elbírálása) a 
rendező szervezetnek a változás megtörténtét követő 3 napon belül kell értesítenie az MTFSZ 
Versenybizottságát. 

 A futott pontokat (Px) és a rangsoroló versenyeken elért részteljesítéseket az MTFSZ Versenybizottsága 
folyamatosan kiszámítja és nyilvántartja, havonta az MTFSZ hivatalos honlapján az aktuális adatokat 
megjelenteti. 

 Az éves minősítési záró rangsorpontokat az MTFSZ Versenybizottsága kiszámítja és nyilvántartja, 
amelyről az elért minősítések bejegyzéséhez az illetékes szövetségeket és a szakosztályokat az adott 
naptári év december 31-éig értesíti. 

 

9. A rangsorok kiigazítása 

Az adott naptári év végén meghatározott záró rangsor alapján a következő év alappont értékeit, melyek alapján a 
következő évi versenyeken a minősítési pontok számítása történik, az alábbi elvek szerint kell meghatározni: 

A rangsorokat 0,00-ra kell kiigazítani, mely mind a hat ranglistában külön-külön a következő módon történik: egy 
versenyző alappont értéke az adott alapranglistán úgy kapható, hogy a rangsor győztesének előző év végi záró 
rangsorpontjából ki kell vonni az adott versenyző záró rangsorpontját, így a ranglista vezetője 0,00 ponttal kerül 
az alapranglistába, az őt követő versenyzők pedig egyre magasabb pozitív alappont értékkel. 

9.1. Ifjúsági rangsorok kiigazítása 

A rangsor kiigazítása előtt az ifjúsági rangsorokból ki kell venni az év végével junior korcsoportba átlépő 
versenyzőket és a 9.2. pontban részletezett induló felnőtt pont adása után át kell őket sorolni a felnőtt rangsorba. 

Amennyiben egy versenyző fentiek szerint (0,00-ra kiigazításkor) kiszámított alappontszáma nagyobb, mint 
Pmax = 80 – kor x 2 (ahol kor= az aktuális naptári évben betöltött vagy betöltendő életév, tehát egész szám), 
akkor számított pontszáma helyett Pmax pontszámmal kerül az alapranglistára. (Pl. 10 éves versenyzőnél 
Pmax = 60, 15 éves versenyzőnél Pmax = 50, 18 éves versenyzőnél Pmax = 44.) Életkoruk szerinti Pmax 
pontértékkel kell figyelembe venni az újonnan versenyengedélyt szerző versenyzőket is. 

 

9.2. Felnőtt ranglisták kiigazítása 

A rangsor kiigazítása előtt az ifjúsági korcsoportból junior korcsoportba átlépő versenyzők pontszámát át kell 
számítani felnőtt rangsorponttá a következő képlettel: 

P = 100 – [a×(100 – p) + b], ahol 

P az átszámolt kiigazítás előtti felnőtt pontszám 

p az év végi ifjúsági záró rangsorban szereplő pontszám 

a konstans érték, mely fiúknál 1,68, lányoknál 1,60 

b konstans érték, fiúknál 15,00 a lányoknál 12,00 
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Amennyiben a versenyző már rendelkezik felnőtt záró rangsorpontszámmal, és így szerepel a felnőtt rangsorban 
is (ifjúságiként versenyzett junior vagy felnőtt kategóriában), akkor azt a pontszámát kell alapul venni, amelyik 
jobb (tehát magasabb). 

Az ifjúsági és felnőtt pontok versenyenként egymással nem kombinálhatók. 

Az ifjúsági versenyzők felnőtt listába sorolása után kell a rangsort 0,00-ra kiigazítani. 

Amennyiben a kiigazítás után valakinek a pontszáma meghaladja a 60 pontot, vagy nem szerepel a ranglistában, 
úgy 60 ponttal kell az alapranglistában szerepeltetni. Ugyanígy 60,00 ponttal kerülnek figyelembe vételre az év 
közben versenyengedélyt szerzők is. 

 

9.3. Szenior ranglisták kiigazítása 

A szenior és felnőtt ranglisták 0,00-ra történő kiigazítása után azoknak a szenior versenyzőknek, akik felnőtt 
ranglistán szerepelnek, a következő képlettel ki kell számítani a felnőttből konvertált szenior pontszámát: 

P = (a × p) – b, ahol 

P a felnőttből konvertált szenior alappontszám 

p a kiigazított felnőtt ranglistában szereplő alappontszám 

a és b  konstans értékek, melyeket nemenként évente határoz meg az MTFSZ Versenybizottsága a felnőtt 
és a szenior listában egyaránt szereplő versenyzők kétféle alappontjának összevetése alapján 
regressziós számítás segítségével 

az alapranglista elkészítésénél Férfiaknál: a = 0,95; b = 14,00; Nőknél: a = 0,90; b = 12,50 

Szenior korú versenyző a szenior alapranglistára az előző év felnőttből konvertált szenior alappontja és szenior 
lista alapján számított alappontja közül a jobbik (alacsonyabb) eredményével kerül. (Ez a felnőttből konvertált 
pontszám esetén akár negatív érték is lehet.) 

Ha egy versenyző így kiszámított alappontszáma nagyobb, mint Pmax = 35 + kor/2 (ahol kor= az aktuális naptári 
évben betöltött vagy betöltendő életév, tehát egész szám), akkor számított pontszáma helyett Pmax ponttal kerül 
az alapranglistára. (Pl. 35 éves versenyzőnél Pmax = 52,5 pont, 40 éves versenyzőnél Pmax = 55, 50 éves 
versenyzőnél Pmax = 60...) Életkoruk szerinti Pmax pontértékkel kell figyelembe venni az újonnan verseny-
engedélyt szerző versenyzőket is. 

 

10. Záró rendelkezések 
 

A minősítési szabályzat 2013. március 1-től érvényes. 

Jelen szabályzatot az MTFSZ elnöksége 2013. február 18-i ülésén fogadta el. 


