
2020. évi Kisbér és Ászár Kupa 
Magyar Súlyemelő Szövetség kiemelt versenye 

 

I.  Verseny célja: versenylehetőség biztosítása a minősítések megszerzésére, a válogatott 
keretek részére felmérő verseny az év elkövetkező nemzetközi versenyeire. 

II.  Verseny időpontja: 2020. 07. 04. (szombat) 
III.  Verseny helyszíne: 2881 Ászár, Kossuth u.36. 

         Jászai Mari Általános Iskola tornacsarnoka 
IV.  Verseny rendezője: Vállalkozók Sportegyesülete, Kisbér – Magyar Súlyemelő 

Szövetség 
V. Verseny szervezője: Vállalkozók Sportegyesülete 

VI.   (Kisbér, 2870 Kisbér, Vásártér u. 1.) Telefon: 20-9607782, 
VII.  Nevezés: A kupára a versenyzőket az MSSZ által erre rendszeresített és hiánytalanul 

kitöltött nevezési lapon lehet benevezni, a nevezéseket. ozsed62@hotmail.com e-mail 
címre kell megküldeni. 

VIII.  Nevezési határidő: 2020. 06. 21. ( vasárnap éjfélig ), nevezési díj: 2000 Ft, melyet a 
nevezési határidőig kell megfizetni a következő számlaszámra: 62900050-10013144 – 
megjegyzés rovatba: Kisbér-Ászár Kupa nevezési díj. 
Számlát a verseny mérlegelésekor adjuk át! 

IX.  Verseny résztvevői:  
• akiket szabályosan beneveztek, nevezési díjat befizették, nevezésüket az MSSZ 

Technikai Bizottsága elfogadta 
• akik érvényes tagsági könyvvel és sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, 
• akik az MSSZ által kiállított versenyengedély-kártyával rendelkeznek, 
• illetve akiket az MSSZ elnöksége meghív, 
• akik, 2019-ban III. osztályú minősítést szereztek, ill. 2020-ban legalább 

egyszer III. osztályú szintet emeltek. 
Díjazás: A súlycsoportok 1- 3 helyezettek érem díjazásban, a legjobb három férfi, nő (ROBI 
pontszámítás alapján) tiszteletdíjban részesül (serleg). 

 
X. Költségek: A verseny rendezési költségeit az MSSZ és a rendező fedezi. Részvételi 

költségeket az egyesületek fizetik. 
Egyebek: Verseny programot a nevezések függvényében állítjuk össze, melyről minden 
érintett szakosztályt értesítünk, ill. az MSSZ honlapján megtekinthető. Versenyünkre csak az 
első 80 fő nevezését tudjuk elfogadni! Szállás lehetőség: szállás.hu weboldalon 
megtekinthető! A versenyen dopping ellenőrzés lehetséges. 
 
- A 20 kg-os szabály él a versenyen; 3. osztályú minősítési szinten kell kezdeni; 
 
- Előzetes rajtlista kerül kiadásra;  
 
- A súlycsoportot vagy nevezési eredményt változtatni a verseny előtti szerda éjfélig lehet, 
írásban a szövetség felé jelezve; 
 
-A végleges rajtlistán a verseny helyszínen nem lehet változtatni) 
 
 
Kisbér, 2020-06-09 


