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MSSZ tölti ki!  
Engedélyszám 

 
Versenyengedély-kérő lap (érvényes 2014-től visszavonásig) 

 
A jelen versenyengedély-kérő lap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt Magyar 
Súlyemelő Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat kezelje, továbbítsa az általa 
megjelölt harmadik fél számára. 
A Versenyengedély-kérő lap aláírásával elismerem, hogy a Magyar Súlyemelő Szövetség Dopping-, 
Fegyelmi-, és Verseny- szabályait ismerem, azt számomra a 16. pontban feltüntetett edző ismertette. 
55/2004. (III.31.) Kom. rendelet értelmében whereabouts nyilvántartás vezetésére kötelezett eredmény 
esetén a nyilvántartást vezetem. 
Kártérítés: Amennyiben a versenyengedély-kérelmező versenyző a versenyre történő felkészülés alatt, vagy 
a versenyen történt doppingellenőrzés során doppingvétséget követ el és ezzel a Magyar Súlyemelő 
Szövetségnek kárt okoz, a versenyengedély-kérő versenyző, a 16. pontban megjelölt edzője, továbbá a 
versenyengedély-kérő egyesület az okozott kár megtérítésére kötelezettséget vállal. 
A Magyar Súlyemelő Szövetség szabályait, határozatait a jelen versenyengedély-kérő lap aláírói ismerik, a 
feltételeket elfogadják, a szabályok megszegésének következményét vállalják. 
 

A versenyengedély-kérő lap a dátum kitöltése, a versenyző (18 év alatt szülő is) és a versenyző 
edzőjének aláírásával, az egyesület bélyegzőjének ellátásával postán megküldve igényelhető! 

 
Dátum: 20 
 ……………………………………… ……………………. 
 Versenyző edzőjének kötelező aláírása Egyesület bélyegzője 

…………………………… ………………………………  
Versenyző kötelező aláírása  Kiskorúnál a törvényes   
    képviselő aláírása  

 

1. Sportági szakszövetség. MAGYAR SÚLYEMEL Ő SZÖVETSÉG  

2. A versenyző neve:  

3. születési dátum (év,hó,nap):  

4. születésének helye:  

5. neme: férfi / nő:  

6. anyja neve:  

7. címe (irányítószám, város):  

8. címe (utca, házszám):  

9. telefonszáma:  

10. e-mail címe:  

11. Amatőr / Hivatásos:  

12. Cipő-, melegítőméret:  

13. Iskola neve, címe:  

14. Testnevelő tanár neve:  

15. VERSENYZŐEGYESÜLETE :  

16 VERSENYZŐ EDZŐJE:  


