
MAFC Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.
Súlyemelő Szakosztály E-mail: info@mafcssz.hu
Alapítás éve: 1952 Web: www.mafcssz.hu

CSINGER GYULA EMLÉKVERSENY VERSENYKIÍRÁSA

1. A  verseny  célja: Hagyományos  verseny  keretében  történő  megemlékezés  a  MAFC
Súlyemelő  Szakosztályát  alapító  mesteredzőről,  és versenyzési lehetőség biztosítása az
induló versenyzőknek.

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

3. A verseny időpontja: 2022. szeptember 24. szombat.
A pontos időbeosztás a nevezések számától függ, így a nevezések beérkezése után erről
mindenkit értesíteni fogunk.

4. Nevezési határidő: 2022. szeptember 18. vasárnap.
5. Nevezés  módja: A  nevezéseket  hiánytalanul  kitöltött  MSSZ  verseny  nevezési  lapon

(mssz.hu/LETÖLTÉSEK/NEVEZÉSI  LAPOK),  kizárólag  e-mail-ben  fogadjuk  el  a
következő  e-mail  címre  küldve,  melyről  minden  esetben  visszaigazolást  küldünk:
nevezes@mafcssz.hu 

6. Nevezési díj: 1000 Ft/fő, amit a mérlegeléskor kérünk befizetni.
7. A verseny résztvevői:

 A határidőre szabályosan benevezett,
 junior vagy felnőtt korcsoportba tartozó,
 érvényes tagsági könyvvel,
 érvényes sportorvosi- és versenyengedéllyel rendelkező versenyzők.

8. Díjazás: a súlycsoportok I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
9. Versenyszabályok: A versenyt 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.

10. Költségek: A  verseny  rendezési  költségeit  a  MAFC viseli,  a  részvételi  költségek  az
egyesületeket terhelik.

11. 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.

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

13. Az öltözőben, teremben hagyott tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállalunk.
14. A  bajnokság  rendezői: Magyar  Súlyemelő  Szövetség,  Budapesti  Műszaki  és

Gazdaságtudományi Egyetem, MAFC Súlyemelő Szakosztály
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