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Magyarország 2022. évi súlyemelő Iskolás Országos 

Bajnokságának versenykiírása 
 
 
 

1.  A bajnokság célja: felmérni az iskoláskorú súlyemelő utánpótlás helyzetét, és lehetőséget 
biztosítani a Magyarország 2022. évi Iskolás Országos Bajnoka cím elnyerésére. 

 
2.  A bajnokság időpontja: 2022. április 23-24 (szombat - vasárnap)   
 
3.  A bajnokság helyszíne: Tarjáni Sportcsarnok, 2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 13. 
 
4. A bajnokság szervezője: a Magyar Súlyemelő Szövetség  
 
5.  A bajnokság rendezője: a Baranyai SE Tata 

 
6. Nevezés: A bajnokságra a versenyzőket az MSSZ által erre rendszeresített és hiánytalanul 

kitöltött nevezési lapon lehet benevezni. (név – szül. dátum – nevezési súlycsop.- Iskola) 
Nevezési szint nincs.  A verseny kétnapos. 

 
   A nevezéseket az MSSZ Technikai Bizottsága címére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-

3), vagy fax-számára 1/460-6838, vagy a Technikai Bizottság e-mail címére 
(TECH@MSSZINFO.HU) kell beküldeni. Az MSSZ a nevezéseket a nevezési határidőig 
titkosan kezeli. 

 
A nevezések BEÉRKEZÉSI (!!) határideje: 

2022. április 12. kedd éjfél 
 
 
7. Az elfogadott nevezések után nevezési díjat kell fizetni! A nevezési feltételek anyagi 

vonatkozása a bevezető oldalon olvasható! 
 

A nevezési díj versenyzőnként: 1000,- Ft 
 
 
 

8.  A bajnokság előkészítése: Az MSSZ Technikai Bizottsága az elfogadott nevezések alapján 
a versenyzőket a nevezéseik alapján, kor és súlycsoportok szerint előzetes rajtlistán 
besorolja, amit a verseny előzetes időbeosztásával együtt közzétesz. Az esetleges 
súlycsoport módosításokat (le vagy föl) 2022.04.20. (szerda) lehet beküldeni. A végleges 
rajtlistát a súlycsoport módosítások, illetve a nevezési díjak beérkezése után készíti el az 
MSSZ Technikai Bizottsága és teszi közzé.  
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9. A versenyt serdülő, ifjúsági és junior korcsoportban - a férfiaknál és nőknél egyaránt 10 
súlycsoportban bonyolítjuk le. Él a 20 kg-os szabály és a súlycsoportváltásra vonatkozó 
szabály is. Versenyezni csak a végleges rajtlistán besorolt súlycsoportban lehet. 

 
10. A verseny résztvevői:  A versenyen azok a versenyzők vehetnek részt, 

- akik 2009. január 01. és 2003. december 31. között születtek. Valamely általános, 
szakmunkásképző, vagy középiskola nappali tagozatának hallgatói; a felsorolt oktatási 
intézmények valamelyikébe a 2021/2022 tanév kezdetéig beiratkoztak és a verseny 
időpontjában az iskola tanulói. Ezt igazolandó – az Oktatási Minisztérium rendelete alapján 
kiadott diákigazolványt kell a versenybíróságnak bemutatni. Ezen igazolás hiányában a 
versenyző a versenyen nem indulhat! 
- akiket szabályosan beneveztek, nevezésüket az MSSZ Technikai Bizottsága elfogadta 
és a nevezési díjat részükre határidőre megfizették  
- akik érvényes tagsági könyvvel és sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, 
- akik az MSSZ által kiállított versenyengedély-kártyával rendelkeznek, 
- illetve akiket az MSSZ elnöksége meghív 
 

 
10. Díjazás: Az I-III. helyezettek éremdíjazásban és serleg díjazásban részesülnek, a 

helyezettek oklevelet kapnak. 
 
11. Költségek: a rendezési költségeit az MSSZ fedezi. A részvételi költségeket az egyesületek 

fizetik. 
 
12. Sportolók orvosi ellátása: A verseny idején a rendező orvosi ügyeletről gondoskodik. A 

versenyre való felkészülés közben, a versenyre, illetve a versenyről való elutazás során, 
valamint a verseny alatt bekövetkezett sérülések ellátási költségei a versenyzőt terhelik. 

 
13. A bajnokságon doppingvizsgálatot tartanak. Az ellenőrzésnek minden kijelölt 

versenyző köteles magát alávetnie. Ha a kijelölt versenyző nem vesz részt a 
vizsgálaton, akkor ez pozitív vizsgálati eredménynek számít.   

 
14. Egyéb rendelkezések: A Bajnokság lebonyolítására – a vírusjárvány veszélyhelyzet 

idején – 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. 
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