
 

 

Versenykiírás 
WPC Erőemelő, Fekvenyomó és Felhúzó Magyar Bajnokság 

Raw&Equipped 

/Kvalifikációs verseny/* 

*A szövetség jelenleg hatályos döntetése alapján csak annak a magyar versenyzőnek a 
nevezését fogjuk befogadni és továbbítani a szervezők részére a további 2015. évben 
megrendezésre kerülő nemzetközi versenyekre, aki ezen a versenyen részt vesz! Amennyiben 
a nevezés ennek hiányában kerül leadásra, a fenti kvalifikációs versenyen történő nevezés-
indulás hiányában visszavonjuk! 

2015. május 16.-17. 

Versenyigazgató:  Fazekas János (+36 70/325-5381) 

Profi Liga Elnöke:  Freimann Sándor (+36 30/520-9193) 

Bírók:    A Magyar Profi Erőemelő Liga hivatalos WPC versenybírói 

Helyszín:                       3900 Szerencs, Rákóczi út 100. Kulcsár Anita Sportcsarnok 

Rendező:     Magyar Profi Liga 

Résztvevők: A versenyen bárki részt vehet, mindféle megkötés nélkül. (kivételt képeznek a 
szövetség által hatályos eltiltás alatt álló versenyzők) 

Nevezési határidő:  2015. május 1-ig. 
(ezután nevezést már csak a helyszínen fogadunk el, amely a jelen versenykiírásban 
meghatározott nevezési díj kétszeresének megfizetésével kerül befogadásra). 

A nevezéseket a fenti határidőt figyelembe véve a szövetség www.powerlifting.hu 
weboldalán található „Online nevezés” menüpontot használva van lehetőség leadni. A 
nevezést akkor tekintjük leadottnak, amennyiben a nevezési díj is átutalásra került a 
Magyar Profi Liga 59500155-11075040 számú bankszámlájára. Az előzetes 
nevezések folyamatosan olvashatók a www.powerlifting.hu weblapunkon. 

A helyszínen a nevezett versenyzők fényképes igazolvány felmutatásával tudnak mérlegelni. 

Előzetes nevezési díj: FekvenyomásRaw/EQ.:  4.000,-Ft. 
Erőemelés Raw/EQ.:       4.000,-Ft. 
Felhúzás Raw/EQ.:4.000,-Ft. 



 

 

További nevezések 2.000 Ft (ez vonatkozik a kettős nevezésre is, pl. aki OPENben is indulni 
szeretne, 6000 Ft-ot kell befizetnie) 
 

 
Helyszíni nevezési díj: A szövetség hatályos döntése alapján a fentiekben meghatározott, 
a kategóriára vonatkozó nevezési díj kétszerese!  

(1. nevezés 8000 Ft, további nevezések 4000 Ft) Helyszíni nevezés kizárólag egyéni 
indulók részére lehetséges, a klubok részére nincs sem késői, sem helyszíni nevezési 
lehetőség!!! 

 
Súlycsoportok: Női -44, -48, -52, -56, -60, -67,5, -75, -82.5, -90, +90 kg. 
      Férfi -52, -56, -60, -67,5, -75, -82.5, -90, -100, -110, -125, -140, +140 kg 
 
Korcsoportok:  
- Ifjúsági (20. életév alatt) 
- Junior (20-tól 24. életévet be nem töltött versenyző) 
- Felnőtt–Open, nyílt kategória 
- Master I. (40-49. betöltött életév) 
- Master II. (50-59. betöltött életév) 
- Master III. (60 év felettiek) 
 
A versenyen csak 13. életévüket betöltött versenyzők vehetnek részt. 
 
Díjazás:  
Súlycsoportonként az I., II. és III helyezetteknek érem és oklevél. Az abszolút 
kategóriákban a hivatalos díjazás mellett a verseny szponzorai által felajánlott termék- és 
tárgynyeremények kerülnek átadásra. Az EQUIPPED, azaz ruhás verseny során nincsenek 
súly és korcsoportok, csak az abszolút eredmény alapján lesz eredményhirdetés! 
Minden indulónak emléklap kerül kiosztásra. 

Versenyruházat:  
A WPC szabályrendszere szerinti: az Equipped, -azaz felszerelt, ruhás- (kantáros nadrág, 
egy-, két-, vagy háromrétegű fekvenyomó ruha, öv, csuklóbandázs, zokni, cipő, guggoló és 
felhúzó ruha, térdbandázs), illetve a RAW szakág szerinti versenyruházat engedélyezett 
(kantáros nadrág, póló, csuklóbandázs, öv, zokni, cipő, térdbandázs). Felhúzásnál a 
magas szárú térdzokni használata kötelező! 

Eredményhirdetés:  
Az adott versenynap végén, az eredmények összesítését követően lesz ünnepélyes 
eredményhirdetés. A helyezést elért versenyzők részére az eredményhirdetésen kötelező a 
részvétel. Az a versenyző, aki nem jelenik meg, automatikusan diszkvalifikálja magát, így 
az elért eredménye és helyezése törlésre kerül. 

Szállás: A rendezvény „WPC Magyar Bajnokság 2015” facebook eseményoldalon 
közzétett lehetőségek szerint.  
 
Ünnepélyes megnyitó:   2015. május 16. 08.00 óra 
 
Mérlegelés:  2015. május 15.  18.00 - 20.00 (Raw/EQ. Erőemelő versenyzők és 

felhúzók)  
 2015. május 16.  06.30 - 08.00 (Raw/EQ. Erőemelő versenyzők és 

felhúzók)  
 
 2015. május 16.  18.00-20.00 (Raw/EQ. Fekvenyomás) 
 2015. május 17.  06.30-10.00 (Raw/EQ. Fekvenyomás) 
 
Verseny menete: 2015. május 16. Erőemelés Raw/ EQ. Felhúzás Raw/EQ. 

        2015. május 17. Fekvenyomás Raw/EQ. 
 



 

 

A verseny helyszínéül szolgáló Szerencs Város látnivalóiról, nevezetességeiről, szórakozási 
és kikapcsolódási lehetőségeiről, illetőleg a helyi vendéglátók által a versenyzők részére 
biztosított kedvezményekről a verseny facebook-esemény oldalára folyamatosan kerülnek 
fel az információk. 
 

Várunk mindenkit sportbaráti tisztelettel!  FREIMANN SÁNDOR 

             Profi Liga elnök 


