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2021. év „Budapest Bajnokság” olimpiai súlyemelés verseny 

Versenykiírása  
 

1. Verseny célja : A megtisztelő „Budapest Bajnok” cím elnyerése, valamennyi korosztály férfi, 

női versenyzői számára. A súlyemelés sportág népszerűsítése a Fővárosban. Sportra, és 

egészséges életmódra nevelés. 

2. A verseny helye és ideje : 2021. 02. 27. Szombat  

  Testvériség SE. Tornacsarnok  

  1045 Budapest, Elem u. 5-7. 

3. A verseny rendezője : Budapesti Súlyemelő Szövetség  

4. A verseny lebonyolítója: Testvériség SE, BSSZ 

5. Mérlegelés : ( a verseny helyszínén, lsd. 2. pont ) és a versenyek időpontjai : 

    Korcsoportok :                            mérlegelés :               verseny : 

fiú (8-12 évesek) női indulók (valamennyi korcsoport)         8-9h                                      10h 

serdülő fiú, ifjúsági fiú, junior férfi                                     10-11h                                     12h 

felnőtt férfi                                                                          12-13h                                      14h 

A beérkezett nevezések után – nagy létszám esetén – az időpontok változhatnak, melyről az 

érintetteket értesítjük. 

6. Indulhatnak ( résztvevők ) : mindazok az egyesületek versenyzői, akik :  

- érvényes sportorvosi engedéllyel és, 

- érvényes sportköri tagsági könyvvel rendelkeznek. 

- versenyengedély kártyával rendelkeznek, 

-  az egyesületeik szabályosan, határidőn belül, benevezték a versenyzőt, 

- akiket a BSSZ elnöksége meghív. 

7. A versenybíróság tagjai : BSSZ jelölése szerint. 

8. A helyezések eldöntése : Súlyemelés szabálykönyv 7. § 1 – 2. pontja szerint 

9. Díjazás : érem a kor, és súlycsoportonkénti az I-III. helyezetteknek 

10. Nevezni lehet : 2021. február. 20. napig e-mailben a következő címen : 

e-mail: 1951bssz@gmail.com 

11. Költségek : versenyrendezés költségeit a BSSZ fedezi, míg az eseményen való részvétel 

költségeit a résztvevő egyesületek viselik. 

12. Vitás kérdésben  az MSSZ érvényben lévő szabálya az irányadók. 

13. 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. 

Budapest, 2021. 02. 03.    Szűcs Endre BSSZ elnök és BSSZ Elnöksége 



 

 

NYILATKOZAT 

EPIDEMIOLÓGIAI KÉRDŐÍV 

COVID-19 járvány alatt versenyre kötelezően 

kitöltendő  

Budapesti Súlyemelő Szövetség 

A rendezvény ideje alatt a maszk használata kötelező, arról mindenkinek saját 

magának kell gondoskodnia! 

A bejáratnál minden érkező köteles magát alávetni testhőmérséklet 

ellenőrzésnek, a kitöltött nyilatkozatot belépéskor leadni. 

A verseny zártkörű, csak az edzők, versenyzők, és a technikai személyzet léphet 

be a csarnokba. 

Sportoló/résztvevő neve (olvasható, nyomtatott nagybetűkkel):  

 

Születési hely, idő (sportoló, résztvevő): ............................................................. 

 

Verseny helyszíne, időpontja: Testvériség SE Bp. 1054 Elem utca 5-7.  

1. Alulírott (sportoló, kiskorúság esetén a szülő/gyám), .......................................... nyilatkozom, 

hogy nincsenek légúti vírusfertőzésre utaló tüneteim. 

2. Érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezem. 

3. Nyilatkozom, hogy 

a. nem volt pozitív COVID-19 tesztem, 

b. nincs a családban vagy környezetemben COVID-19 pozitív beteg, 

c. nem állok járványügyi megfigyelés alatt, 

d. nem voltam az elmúlt 14 napban kórházban, 

e. nem voltam az elmúlt 14 napban külföldön. 

Ha bármelyikre a válasz igen, akkor 

részletezze: 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

3. A versenyen saját felelősségemre veszek részt. 

 

Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok valósak és helyesek. 

 

Kelt:  Budapest, 2021……………..   

 

                                                                                                        ...................................................... 

                                                                                                                      SPORTOLÓ  

                            kiskorú esetén szülő vagy gyám 



 

 

 

 

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 
 

 

Szülő/ törvényes képviselő neve: ...................................................................................................... 

 

Lakcíme: ............................................................................................................................................. 

 

Személyi igazolvány száma: .............................................................................................................. 

 

Fiatalkorú/ gyermekkorú neve: ........................................................................................................ 

 

 

Mint szülő/ törvényes képviselő hozzájárulok, hogy a fent nevezett gyermekem a Magyar 

Súlyemelő Szövetség versenynaptárában szereplő Budapest Bajnokság olimpiai súlyemelő 

versenyen, a 1045 Budapest, Elem utca 5-7. cím alatt található Testvériség SE. nevű 

edzőteremben megtartandó versenyen, a felelőségemre részt vegyen. A versenykiírást és a 

verseny feltételeit, körülményeit megismertem.  

Verseny napja: 2021.02.27. 

 

 

Kelt.: Budapest, 2021……………. 

  

 Szülő/ Törvényes képviselő aláírása: 

 

    ............................................................. 

 

 

 

 

   Tanú 1:     Tanú 2: 

 

  név....................................                  név...................................... 

 

                   aláírás…………………………..                            aláírás..………………………….. 

 

 

lakcím....................................................      lakcím.................................................. 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. sz. mellékelt 

 

 

A Szövetség és a rendező által előírt megelőző intézkedések a 2021. február 27.-

én megrendezésre kerülő versenyhez. (COVID-19) 
 

- a versenyen kizárólag egészséges, tüneteket nem mutatók vehetnek részt 

- zárt kapus rendezés (induló versenyzők után maximum fele annyi e d z ő ,  kísérő 

léphet a csarnokba), akik névsorát előzetesen kell elküldeni a szervező részére a nevezéssel 

egy időben 

- minden résztvevő számára kötelező nyilatkozat – epidemiológiai kérdőív - kitöltése (18 év 

alatt szülői nyilatkozat szükséges) kitöltött nyilatkozattal érkezni a versenyre 

- kötelező maszk használat a versenyzőkön kívül valamennyi résztvevő személynek 

- a küzdőtéren kívül a versenyzőknek a maszk (kiesett versenyzőnek szintén kötelező) 

- mindenhol javasolt a 1,5 méteres távolság megtartása 

- belépéskor lázmérés, kézfertőtlenítés 

- korábbi pozitív koronavírusos megfertőződést követően, igazolás 2 darab (3 nap 

különbséggel levett) negatív PCR tesztről, illetve a fertőzést követően megújított 

sportorvosi engedély 

- a verseny ideje alatt többszöri küzdőtér fertőtlenítés 

- versenyzőknek mérlegelés előtt kötelező orvosi ellenőrzés 

 

 

A küzdőtéren egy időben a rendezőkön kívül csak a versenyző, edző és a felkészülő súlycsoportok 

tartózkodhatnak, a többiek a nézőtéren és az egyéb helyiségekben az előírtak betartásával 

maszkban tartózkodhatnak. 

 

 

 

Budapest, 2021. febr. 27. 

 

 


