Kecskeméti TE Súlyemelő Szakosztály

XX. Messzi István Emlékverseny
A verseny ideje: 2020. augusztus 15. (szombat)
Verseny helye: Messzi István sportcsarnok
6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a
Tervezett versenyprogram
Nevezések számától módosulhat a program
10.00 óra férfi,serdülő,és ifjúsági korcsoport
Mérlegelés: 8,00-9,00 óráig

13.00 óra női minden korccsoport (serdülő, ifjúsági junior

felnőtt

mérlegelés:11,00-12,00 óráig

16.00 óra férfi junior felnőtt korcsoport
Mérlegelés: 14,00-15,00

Verseny rendezője:

Magyar Súlyemelő Szövetség és a Kecskeméti TE. Súlyemelő

Szakosztály

Nevezési díj: 2000Ft/fő
Befizetés a helyszínen mérlegeléskor

Nevezési határidő: 2020. augusztus 2. (vasárnap)
Cím: Bálint Csaba
Tel: +36/30/824-3163
e-mail: kte.sc01@gmail.com
6000 Kecskemét, Március 15.u.86. V/29.

6000 Kecskemét, Beniczky F. u. 1/A
Tel: +36/30/824-3163

email: kte.sc01@gmail.com

Kecskeméti TE Súlyemelő Szakosztály
A kiemelt versenyen való induláshoz szükséges, 2019. évben minimum III. osztályú
minősítés, vagy 2020-ban minimum egyszer teljesíteni kell a III. osztályú szintet.
A nevezéskor leadott eredményhez képest maximum 20 kg-mal lehet alacsonyabb a
versenyen a kezdősúly, de minimum III. osztályú szinten kell kezdeni.
A verseny előtti szerdai nap (2020.08.12.) éjfélig lehet módosítani a leadott nevezési
súlycsoportot és eredményt írásban emailben a szövetség és Kecskeméti TE felé. Ezek
után már nem lehet ezt módosítani, még a versenyen sem.
Versenyen a Technikai Bizottság döntése alapján az indulók száma 80 fő/nap lett
maximálva. 80 főt meghaladó nevezési létszám esetén a gyengébb eredménnyel
rendelkező versenyzők nem tudnak indulni a versenyen.
Példa: „A” versenyző női serdülő 55 kg-os súlycsoportban 75kg-os harmadosztályú
eredménnyel rendelkezik , „B” versenyző
női serdülő 59 kg-os súlycsoportban
harmadosztály fölött 5kg-val 85kg-os eredménnyel nevez, akkor a „B” versenyző kap
indulási lehetőséget, mivel 5kg-val a harmadosztály feletti eredménnyel rendelkezik.

Díjazás: Súlycsoportok I-III. helyezett versenyző érem díjazásban, korcsoportok legjobbjai
tiszteletdíjban részesülnek. Amennyiben egy korosztályban nincs három fő induló, ott
különdíjat átadni nem tudunk.

Költségek: a rendezés, költségeit és tárgyi feltételeket az MSSZ, és a Kecskeméti TE.
A részvételi költségeket a nevezett egyesületek viselik.

Egyéb:
A versenyen indulhatnak:
1. akiket neveztek (a mellékelt nevezési lapon) és érvényes sport tagsági igazolvánnyal
rendelkeznek
2. Meghívott versenyzők
3. versenyengedély kártyával rendelkeznek
4. Érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek
Egyéb rendelkezések: A verseny lebonyolítására – a koronavírus miatt – a megrendezés
napjain érvényben lévő, Országos tisztiorvosi rendelkezések az irányadók! Vitás
kérdésekben az MSSZ érvényben lévő szabályai alapján a Versenybíróság, fellebbviteli
szervként – az MSSZ Technikai Bizottsága előterjesztésében – az MSSZ elnökségének döntése
a mérvadó.
A program, nevezéstől függően változhat, melyről minden érintett szakosztályt értesítünk.
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Kecskeméti TE Súlyemelő Szakosztály
Szállás lehetőség:
Korall Szálló (Kecskemét, Jász u. 32. Tel:76/323-963; Krix András
06/20/397-0561;
Táncsics Kollégium (Kecskemét Jász utca és Nyíri út sarok, tel:76/486322, 506-203)
Sport Hotel (Kecskemét, Izsáki út 15. tel.:76/496-822)
Kecskemét, 2020. július 23.
Sporttársi üdvözlettel:
Bálint Csaba
edző
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