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Magyarország 2020. évi Abszolút csapatbajnokságának versenykiírása 

 
 
 
 

1.  A bajnokság célja: lehetőség biztosítása a „Magyarország 2019. évi súlyemelő abszolút 
csapatbajnoka” cím elnyerésére. 

 
2.  A bajnokság időpontja:  A csapatbajnokság egy selejtező fordulóból és egy döntőből áll. 

A selejtező forduló időpontja 2020. július 25.  A döntő időpontja 2020. december 05.  A 
fordulók nem kiemelt versenyek, a döntő kiemelt versenynek számít. 

 
3. A selejtező és a döntő helyszínei: a selejtező helyszínei: Tatabánya és Téglás,  

      a döntő helyszíne Oroszlány. 
 
4. A selejtező rendezői: A Magyar Súlyemelő Szövetség és a pályázaton nyert egyesületek. 

A jelentkező és benevezett egyesületeket az MSSZ (területi elv alapján) keleti és nyugati 
csoportokba osztja.  

 
5.  A döntő rendezője: A Magyar Súlyemelő Szövetség  
 
6. Nevezés: A bajnokságra minden egyesület nevezhet. Más egyesülettel közös csapat nem 

indítható. A nevezéseket az MSSZ címére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) vagy az 
MSSZ fax-számára 1/460-6838, vagy a Technikai Bizottság e-mail címére 
(Tech@MSSZINFO.HU) kell beküldeni. 

 
A nevezés BEÉRKEZÉSI határideje 

2020. július 15. szerda éjfél 
      

A nevezésen csak a csapat nevét kell feltüntetni. 
 

7. A csapatbajnokság lebonyolítási rendje: A benevezett csapatokat területi elhelyezkedés 
szerint két csoportba sorolják, selejtező két helyszínen egy adott időpontban (keleti és 
nyugati országrész) kerül megrendezésre. A selejtező fordulót külön versenyként kell 
megrendezni.  Egy csapat max. 5, min. 4 főből állhat. Minden versenyző eredménye 
számít, versenyzőnek csak az összetett eredménye számít. Az indulók neme és korcsoportja 
nincs meghatározva. Az értékelés ROBI pontok szerint történik. Korosztályos bónusz pont 
nincs. 

 A csapattagok nevét az erre rendszeresített nevezési lapon - a verseny helyszínén az első 
csapattag mérlegeléséig kell átadni a versenybíróság elnökének. A fordulók és a döntő 
során a csapatok személyi összetétele változhat.  

 A selejtező fordulóban elért pontszámok alapján kerül a döntőbe az első 8 csapat, plusz a 
rendező ha nem került az első 8-ba. 
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8. A CSB-n azok a férfi és női versenyzők vehetnek részt, 
 - akik 2008. január 1 előtt születtek, 
 - akiket a 7. pont szerint beneveztek, 
 - akik érvényes tagsági könyvvel és sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, 
 - akik az MSSZ által kiállított versenyengedély-kártyával rendelkeznek, 
 
9. Beszámítási lehetőség nincs. 
 
10.   Díjazás: Az I-III. helyezett csapatok érmet és kupát kapnak. Egyéb díjazás később 

meghatározott formában lesz megállapítva.   
 
11. Költségek: a verseny rendezési költségeit a rendezők, a részvételi költségeket az 

egyesületek fizetik. 
 
12. Sportolók orvosi ellátása: A verseny idején a rendező orvosi ügyeletről gondoskodik. A 

versenyre való felkészülés közben, a versenyre, versenyről való utazás közben, valamint a 
verseny alatt bekövetkezett sérülések utáni ellátási költségek a versenyzőt terhelik. 

 
13. Egyéb rendelkezések:  
 - Vitás kérdésekben az MSSZ érvényben lévő szabályai alapján a Versenybíróság, 

feljebbviteli szervként – az MSSZ Technikai Bizottsága előterjesztésében – az MSSZ 
elnökségének döntése a mérvadó. 

 - A CSB lebonyolítás feltételeire a megrendezés napjaira érvényes Országos Tisztiorvosi 
rendelkezések és kormányrendeletek az irányadók a COVID-19 vírushoz kapcsolódóan. 
(pl. néző a versenyen nem vehet részt) 

 
14.  A bajnokságon doppingvizsgálatot tartanak. Az ellenőrzésnek minden kijelölt 

versenyző köteles magát alávetnie. Ha a kijelölt versenyző nem vesz részt a 
vizsgálaton, akkor ez pozitív vizsgálati eredménynek számít. 
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