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             XV. IREG KUPA              

                                                  Nemzetközi súlyemelő verseny (meghívásos) 

              VERSENYKIÍRÁS 

      A verseny célja: 

Lehetőséget adni a súlyemelő sportág számára, hogy e rendezvény keretein belül, bemutatkozhasson a közönségnek és a 

sportágat szerető támogatóknak. Súlyemelés népszerűsítése, fiatalok sportra-életre nevelése. Lehetőség biztosítása a XV. IREG 

KUPA elnyerésére, valamint minősítési szintek elérése. 

 A verseny időpontja:     2021. június 26. (szombat) 10:00 óra (megnyitó 9:30) 

 A verseny helye:           Iregszemcse,  Bartók B. u.10  

TM EGYMI Göllesz Viktor Tagintézmény,                                                                 

                                      Jó idő esetén:                Kastélypark  (szabadtéri verseny) 

         Rossz idő esetén:          Tornaterem  

A verseny rendezője:   

    „David Rigert”   Súlyemelő és Szabadidős SE   

Korcsoportok:           mérlegelés   verseny   

               serdülő férfi (U15)       8-9h    10h 

ifjúsági férfi (U17)     10-11h    12h  

valamennyi női induló     12-13h    14h 

           serdülő (U15), ifi (U17), junior (U20) 

 junior férfi (U20)      14-15h    16h 

Nevezési díj:   2000 Ft/fő helyszínen fizetendő   

Megjegyzés:   A program a nevezésektől függően változhat, melyről minden érintett szakosztályt 

                                    időben értesítünk.   

                                                                           

„DAVID RIGERT” 

 Súlyemelő és Szabadidős Sportegyesület  



A verseny lebonyolítása   

Egyéni verseny: 

a MSSZ érvényben lévő szabályai szerint az egyéni verseny korosztályonként kerül megrendezésre és Sinсlair pontszámítás 

szerint lesz megállapítva a győztes (I – XVI). Súlycsoport szerint nincs bontás. 

Csapatverseny: 

A csapatversenyben 3 fős csapatok vesznek (legjobb 3 eredmény számit) részt.  A csapatok összetétele: minden 

korcsoportot képviseli legalább egy férfi vagy női versenyző (női versenyző esetében 1,2 szorzó). Azon csapat, amelyik a 

korosztályok (serdülő, ifjúsági) valamelyikében nem tud indítani versenyzőt, hiányzó korosztályonként az össz pontszám 

5 – 5%-át veszíti el.  

            A verseny résztvevői:        

1. akit a ,,David Rigert” SSZSE meghív (a jelenlegi vírus helyzet miatt korlátozót 

létszámmal tudjuk megrendezni a versenyt) 

2. akik érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek 

3. valamennyi korosztály férfi és női versenyzői, akik versenyengedéllyel rendelkeznek 

4. akiket a sportegyesületük szabályosan benevez  

5. akik befizették a nevezési díjat   

Külföldi résztvevők:    

                 Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Szerbia, Ausztria súlyemelő klubok csapatai. 

             Díjazás: 

            -  verseny egyéni résztvevői:  

I.- III. hely - éremdíjazásban részesülnek,  

IV. –  XVI. hely – oklevél  

- csapatok kupákat kapnak (I. –  IX. hely) 

- különdíjak korosztály legjobbjainak      

          Költségek:   

- a verseny rendezési költségeit a ,,David Rigert” SSZSE fedezi 

- a versenyen való resztvételi költségeket (utazás, nevezés, étkezés) a klubok fedezik  

          Nevezni lehet:    2021. június 13. napig a következő címen: 

    David Rigert SSZSE 7095 Újireg, Kossuth L. utca 13.  

    vagy  elektronikus levél: szaszlaci@freemail.hu                

   

A versennyel, szállással és étkezéssel, kapcsolatos kérdésekkel forduljanak bizalommal  

Szász Lászlóhoz  (mob. + 36 – 30/184-6325)  

Megértésüket köszönjük. 

További eredményes munkát és felkészülést.  

                 Iregszemcse, 2021.04.15.        DRSSZSE   



      


