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MAGYARORSZÁG 2021 - 2022. TANÉVI EGYETEMI-F ŐISKOLAI 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁNAK VERSENYKIÍRÁSA  

 
• A bajnokság célja: Lehetőség biztosítása Magyarország 2021/2022. tanévi egyetemi-

főiskolai súlyemelő bajnoka cím elnyerésére. 

• A bajnokság helyszíne: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi 
épületében lévő I. számú tornaterem. Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. földszint 46. 

• A bajnokság időpontja:  2022. május 21. szombat 
Női verseny összes súlycsoport: mérlegelés 8-9 óra között, verseny 10 órától.  
Férfi verseny 81 kg-os súlycsoportig: mérlegelés 10-11 óra között, verseny 12 órától.  
Férfi verseny 89 kg-os súlycsoporttól: mérlegelés 12-13 óra közt, verseny 14 órától.  

A nevezésektől függően a versenyt lehet, hogy másképp bontjuk részekre, amelyről 
minden érintett szakosztályt értesítünk a rajtlista kiküldésekor. 

• A bajnokságot korcsoportoktól függetlenül rendezzük 10-10 férfi és női 
súlycsoportban, ahol a hatályos súlyemelő szabálykönyv szabályai érvényesek. Vitás 
kérdésekben a Versenybíróság, fellebbviteli szervként – az MSSz Technikai Bizottsága 
előterjesztésében – az MSSz Elnökségének döntése a mérvadó. 

• A bajnokság résztvevői: A bajnokságon azok a szabályosan benevezett, 2022 évi 
súlyemelő versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi igazolással rendelkező versenyzők 
(illetve versenyengedély nélküli hallgatók – ld. alább) vehetnek részt, akik valamely 
felsőoktatási intézményben 
o a 2021/2022-es tanév beiratkozott hallgatói, vagy 
o végeztek, de végbizonyítványukat vagy oklevelüket 2021.01.01. után szerezték meg.  
Mérlegeléskor az indulási jogosultságot igazoló okirat (érvényes diákigazolvány, vagy 
iskolalátogatási igazolás, vagy leckekönyv, vagy végbizonyítvány vagy 
oklevél) bemutatása szükséges.  
Versenyengedéllyel nem rendelkező hallgatók számára a hivatalos, MSSZ verseny 
előtt külön biztosítunk lehetőséget, hogy bemutathassák gyakorlataikat. Ennek 
időpontjáról a nevezések ismeretében döntünk és küldünk értesítést az érintetteknek. Az ő 
eredményük a MEFOB versenyébe beszámítanak, de az MSSZ versenyrendszerében 
nem kerülnek értékelésre. 

• Nevezési határidő: 2022. május 10. kedd 24 óra 
A nevezéseket a versenykiírás alatt található mellékletben szereplő nevezési lapon, 
kizárólag e-mail-ben fogadjuk el a következő e-mail címre, melyről minden esetben 

visszaigazolást küldünk:  nevezes@mafcssz.hu 
Fontos elvárás, hogy a nevezési lapon a szokásos adatokon kívül a felsőfokú intézmény 
nevét, a hallgató OM azonosítóját és neptun-kódját, illetve versenyengedély meglétét 
is fel kell tüntetni!  

• Regisztrációs díj: 500 Ft/versenyző, amelyet a mérlegeléskor kérünk befizetni. 
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• Díjazás: A súlycsoportok I-III. helyezettjei érem díjazásban, a súlycsoportok győztesei 

tiszteletdíjban részesülnek. 
A Robi-pont alapján legeredményesebb férfi és női versenyzők, valamint a helyezések 
olimpiai pontjainak összege szerint legeredményesebb felsőoktatási intézmény 
különdíjban részesülnek. 

• A bajnokságon doppingvizsgálatot tarthatnak. Az ellenőrzésnek minden kijelölt 
versenyző köteles magát alávetnie. Ha a kijelölt versenyző nem vesz részt a vizsgálaton, 
akkor ez pozitív vizsgálati eredménynek számít. 

• A bajnokság rendezési költségeit a MAFC viseli, a részvételi költségek az 
egyesületeket terhelik. 

• Sportolók orvosi ellátása: a verseny idején a rendező orvosi ügyeletről gondoskodik. A 
versenyre való felkészülés közben, a versenyre, illetve versenyről való elutazás közben, 
valamint a verseny alatt bekövetkezett sérülések utáni ellátási költségek a versenyzőt, 
illetve egyesületét terhelik. 

• A verseny a koronavírus járványhelyzet miatt a mindenkori, aktuálisan hatályos 
kormányzati intézkedések, valamint a Magyar Súlyemelő Szövetsége által meghatározott 
feltételek szigorú betartásával kerül megrendezésre.  

• Az öltözőben, teremben hagyott tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállalunk. 

• A bajnokság rendezői:  Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség, Magyar 
Súlyemelő Szövetség, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MAFC 
Súlyemelő Szakosztály 
 

     
 
 
Budapest, 2022. április 11.                                                              
MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY 
  
 
 
 
 


