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Utánpótlás „Tehetségkutató I. forduló” olimpiai súlyemelés területi verseny
1. Verseny célja : Kezdő fiú és leány, ill. valamennyi UP, korcsoport részére versenyzési lehetőség
biztosítása. Sportra-életre nevelés. Felnőtt versenyzőknek állapot felmérési lehetőség. Súlyemelés
sportág népszerűsítése a Fővárosban. Érték teremtés, közösség építés.
2. A verseny helye és ideje : 2021. 01.30.
Hotel Berlin, Sport és konferencia terem.
1117 Budapest Hunyadi J. u. 2..
3. A verseny rendezője : Budapesti Súlyemelő Szövetség.
4. Mérlegelés : ( a verseny helyszínén, lsd. 2. pont ) és a verseny (ek) időpontjai :
Korcsoportok :
Valamennyi versenyző :

mérlegelés :

verseny :

10-11 h

12 h

A beérkezett nevezések után – nagy létszám esetén – az időpontok változhatnak, melyről az
érintetteket értesítjük.
5. Indulhatnak ( résztvevők ) :
- érvényes sportorvosi engedéllyel, és verseny engedéllyel rendelkeznek,
- érvényes sportköri tagsági könyvvel rendelkeznek,
- az egyesületeik szabályosan beneveztek,
- akik a mérlegeléskor befizették a nevezési díjat, ami 3000.-Ft/fő,
- továbbá BSSZ tagjai, vagy akiket a BSSZ meghív.
6. A versenybíróság tagjai : Elnök :Szűcs Endre,
Versenybírók : a BSSZ Bíró Bizottság jelölése szerint
A helyezések eldöntése : Súlyemelés szabálykönyv 7. § 1 – 2. pontja szerint
7. Díjazás : oklevél és/vagy érem, korcsoportonként az I-III. helyezetteknek. Oklevél minden
résztvevőnek.
8. Nevezni lehet : 2021. 01.25. napig a következő címen :
e-mail: 1951bssz@gmail.com
9. Költségek : versenyrendezés költségeit a BSSZ fedezi, eseményen való részvétel költségeit a
résztvevő egyesületek viselik.
10. Vitás kérdésben az MSSZ érvényben lévő szabálya az irányadók.
11. A COVID-19 veszélyhelyzet aktuális előírásait mindenki maradéktalanul köteles betartani.
Maszk használata kötelező, kivétel a versenyzőknek, csakis akkor, amikor versenyeznek. A
mellékelt nyilatkozat kitöltése és érkezés utáni leadása, valamint a versenyre vonatkozó
Kormányzati előírások betartása mindenkinek kötelező. A versenyen nézők nem vehetnek részt.
Egy Egyesületből csak egy edző vehet részt!
Budapest, 2021.01.15.
BSSZ Elnöksége

