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2021. évi Férfi, Női Serdülő és Ifjúsági Súlyemelő Országos 

Bajnokság 

versenykiírása 

1./ A bajnokság célja: Lehetőség biztosítása a Magyarország 2021. évi férfi, női serdülő (U15) és 
ifjúsági (U17) országos súlyemelő bajnoki  cím elnyerésére, minősítési szintek teljesítésének 
lehetősége. 

2./  A Bajnokság időpontja:  2021. július 17-18. szombat-vasárnap     

3./  A bajnokság helyszíne: Tamási 

 Sportok Háza (7090 Tamási, Honvéd u. 2. ) 

4./  A bajnokság szervezője: Magyar Súlyemelő Szövetség  

5./  A bajnokság rendezője: Tamási Koppány SE 

6./  Nevezés: nevezési lapon név, súlycsoport, nevezési eredmény és születési dátum 
megjelölésével. A versenyre serdülő és ifjúsági korcsoportba tartozó versenyzők nevezhetnek. 

 

Nevezési szint nincs                           

 

Nevezéseket az MSSZ Technikai Bizottság címére: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. vagy az 
MSSZ fax számára 1/460-6838, vagy a Technikai bizottság email címére: tech@msszinfo.hu kell 
beküldeni. 

A nevezés beérkezési határideje: 2021.06.27. éjfél 

 

Nevezési határidőn túli beérkezett nevezéseket sem postán, sem e-mailen nem fogad el a 
szövetség. A határidőt szigorúan betartja a Technikai bizottság. 

 

Túlnevezés esetén létszámkorlátot vezetünk be. 

Az elfogadott nevezések után nevezési díjat kell fizetni. A nevezési díj az Országos Bajnokságon 
indulóknak versenyzőnként 1 000 Ft, melyet a z MSSZ felé kell rendezni. 
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Azon egyesületek szankcionálásra kerülnek a 2021. évi Műhelytámogatásuk terhére, amelyeknek a 
benevezett versenyző(i) indokolás nélkül távol marad(nak). Kizárólag orvosi igazolást fogadunk el, 
melyet a mérlegelés befejezéséig a szövetség részére el kell juttatni(email, papír alapú, illetve a 
mérlegelésen be lehet mutatni). 

7./ A bajnokságot serdülő és ifjúsági korcsoportban, korcsoportonként a férfiaknál és nőknél 
10-10 súlycsoportban bonyolítjuk le. Ha valaki más súlycsoportban akar indulni, mint 
ahová benevezték, úgy ezt előre be kell jelentenie a verseny előtt a szövetség felé emailben 
a versenyt megelőző  szerdáig (2021.07.14). 

8./ A bajnokság résztvevői:  a Bajnokságon azok a versenyzők vehetnek részt, 

• Akik 2006.01.01.-2008.12.31 között születtek (serdülő, U15) illetve 2004.01.01-2005.12.31. 
között születtek(ifjúsági, U17). 

• akik 5. pont alapján beneveztek 

• akik az MSSZ Technikai Bizottság által összeállított rajtlistán szerepelnek 
• akik érvényes tagsági könyvvel és sportorvosi engedéllyel rendelkeznek 

• akik az MSSZ álltál kiállított versenyengedély –kártyával rendelkeznek 
• akik magyar állampolgárok 

 

9./  Díjazás: nemenként és súlycsoportonként az 1-3. helyezettek érem- az első kupadíjazásban 
részesül. Minden versenyző oklevélben részesül.  

A legjobb női- és férfiversenyzők, különdíjban részesülnek. 

10./ Költségek: a bajnokság rendezési költségeit az MSSZ és az Tamási Koppány SE részvételi 
költségeket az egyesületek fizetik. 

11./ A verseny ideje alatt a rendező orvosi ügyeletről gondoskodik, a versenyre való felkészülés 
közben, a versenyre, illetve a versenyről való elutazás során, valamint a versenyek alatt 
bekövetkezett sérülések ellátási költségei a versenyzőt terhelik. 

12./ Egyéb rendelkezések: A Bajnokság lebonyolítására – a koronavírus miatt – a 
megrendezés napjain érvényben lévő, Országos tisztiorvosi rendelkezések az irányadók! 
Vitás kérdésben az MSSZ érvényben levő szabályai alapján a Versenybíróság feljebbviteli 
szervként-az MSSZ Technikai Bizottság előterjesztésében az MSSZ elnökségének döntése a 
mérvadó. 

13./ A bajnokságon doppingvizsgálatot tartanak. Az ellenőrzésnek minden versenyző köteles 
alávetni magát. Minden lemérlegelt versenyző a saját versenye eredményhirdetésének 
befejezéséig csak a versenybíróság elnökének engedélyével hagyhatja el a verseny 
helyszínét. Ha a kijelölt versenyző nem vesz részt a vizsgálaton, akkor az pozitív vizsgálati 
eredménynek számít. 
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Budapest, 2021. június 18. 

 

 

 Magyar Súlyemelő Szövetség Tamási Koppány SE 
 Szervező rendező 
 


