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2020/2021. TANÉVI RAW ERŐEMELŐ MAGYAR EGYETEMI-F ŐISKOLAI 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 

1. A verseny célja: lehetőség biztosítása a 2020/2021. tanév raw erőemelő magyar egyetemi-
főiskolai országos bajnoka cím elnyerésére. 

2. A verseny időpontja:  2020. október 24. szombat 
A pontos időbeosztás a nevezések számától függ, így a nevezések beérkezése után erről 
mindenkit értesíteni fogunk. 

3. A verseny helyszíne: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. – BME K épület F46 (I. sz. 
tornaterem) 

4. Nevezési határidő: 2020. október 11. vasárnap 
A nevezéseket a MAFC súlyemelő szakosztály e-mail címére (mafcsulyemelo@gmail.com) kell 
megküldeni, a versenyző nevének, nemének, súlycsoportjának, születési dátumának, NEPTUN 
kódjának, felsőoktatási intézményének, valamint igazolt MERSZ tagok esetén az egyesületének 
megadásával. 
Nevezni lehet a versenykiírás alján található QR kód segítségével is. 

5. Regisztrációs díj: 500 Ft/fő, amit a mérlegeléskor kérünk befizetni. 

6. A verseny résztvevői: azok a versenyzők, akik valamely felsőoktatási intézmény adott tanévre 
beiratkozott hallgatói, vagy már végeztek, de végbizonyítványukat, illetve oklevelüket 2019. 
január 1. után szerezték meg, továbbá érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkeznek és a 
megadott határidőre, szabályosan beneveztek (MERSZ tagság nem kötelező). 
A versenyt a szabályok szerint férfiaknál kilenc (53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 és +120 kg), 
nőknél nyolc (43, 47, 52, 57, 63, 72, 84 és +84 kg) súlycsoportban bonyolítjuk le. 

7. Díjazás: a súlycsoportok összetett I., II., III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. 

8. A versenyen a MERSZ szabályai érvényesek. 

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

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

11. A bajnokság rendezési költségeit a MAFC viseli, a részvételi költségek az egyesületeket 
terhelik. 
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12. 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. 

13. A verseny a koronavírus járványhelyzet fennállása alatt a mindenkori, aktuálisan hatályos 
kormányzati intézkedések, valamint a Magyar Erőemelő Szövetség által meghatározott 
feltételek szigorú betartásával valósul meg. 

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

Budapest, 2020. szeptember 01. 

MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLY 


