
 
 

KERÜLETI FEKVENYOMÓ VERSENY  
VERSENYKIÍRÁS 

 
A budafok-tétényi Kerület Napja rendezvénysorozat keretében a Nagytétényi Atlasz SC. 28. 
alkalommal megrendezi kerületi fekvenyomó versenyét.  
 
Időpont: 2022. június 11-én (szombat) 

- Mérlegelés: a verseny helyszínén 09.30 - 10.15 óráig. 
- A verseny 10.30 órakor kezdődik. 

 
Helyszín: Nagytétényi Kohász Sportálya 
 
Tervezett kategóriák (a jelentkezés függvényében): 
 
Férfi: 

- ifi (férfi,18 éves korig) -75 kg  
- ifi (férfi,18 éves korig) +75 kg 
- junior (férfi, 18-23 éves korig) -75 kg 
- junior (férfi 18-23 éves korig ) +75 kg 
- férfi (23-40 éves korig) -80 kg  
- férfi (23-40 éves korig) +80 kg 
- masters I. férfi (40 év felett, 50 éves korig) -80 kg 
- masters I. férfi (40 év felett, 50 éves korig) +80kg 
- masters II. abszolút kategória (50 éves kortól 60 éves korig) 

Női: női abszolút kategória 
 
Női, mozgáskorlátozott és masters III. (60 éves kor felett) kategóriák a nevezések 
függvényében kerülnek kiírásra 2022. június 10-ig.  
A tervezett kategóriák a verseny kezdetéig változhatnak a nevezések függvényében. 
Igyekszünk a kategóriákat úgy kialakítani, hogy a lehetőségekhez képest mindenki elégedetten 
távozzon a verseny után. 
Nem egy országos profi verseny, hanem egy jó hangulatú kerületi sportesemény lesz 
reményeink szerint! 
 
Nevezési határidő: 2022. június 09. (csütörtök) 23.59 óra.  
Nevezés: az Atlasz SC konditeremben kihelyezett nevezési lapon személyesen, vagy az 
atlaszsc@citromail.hu e-mail címen, illetve a 06 70 602 5980 telefonszámon Beta Zsoltnál 
lehetséges. 
Kizárólag határidőn belül leadott nevezéseket fogadunk el a név, születési idő, lakcím, 
valamint a tervezett kategória megadásával! 
 
Az eredmények kiszámításának alapja minden esetben a testsúly és a nyomott súly 
különbözete lesz egy adott kategórián belül.  
Fekvenyomó ruha használata nem engedélyezett. A versenyen indulni kizárólag 
sportruházatban lehet! 
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Díjazás (minden kategória):  

I. helyezett: kupa, érem, oklevél 
II.-III. helyezett: érem, oklevél 

Minden induló oklevelet kap. 
 
Információ a versennyel kapcsolatban: Beta Zsolt 06 70 602 5980-as telefonszámon  
 
Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
Budapest, 2022. május 11. 
 
 Beta Zsolt 
 Nagytétényi Atlasz SC 
 elnök 


