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vERSENYKIÍnÁs
a Belügyminisztérium

Országos Pontszerző Fekvenyomó Bajnoksága
tTornyos Kupat

1. Averseny

-

célja:
versenyzési és sportolási lehetőséget biztosítani, ezzel segiteni az indulásra jogosult
szervek ál l ományának fi zi kai akti vitását e l ő se gítve az e gészségme gőrzé st ;

- a spofi
-

közösségformáló

erejének felhasználásával, sportbarátságok

A verseny jellege: egyéni és szervek

2.

3.
4.

és

nrunkakapcsolatok kialakításának elősegítése és megerősítése;
különböző kategóriákban eldönteni az országos - egyéni' és szervezeti egységek
közötti - BM bajnoki címeket;

A verseny helyszíne

k<jzötti csapatverseny

és időpontja:

Soroksári Sportcsarnok
1237 Bp., Sportcsamok u. 2.
2022. október 21. (péntek)

A verseny rendezője:
országgyűlési orség
1055 Bp., Balassi Bálint u.

5

Aversenyvédnökei:
Fővédnök: dr. Pintér Sándor' belügyminisáer
Védnökiik:

dr' Varga Péter r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos
Fej ér Megyei Rendőr-főkapitánysá g v ezetője
Magyar Rendészeti Sportszövetség ügyvezető elnöke

Berke Lóránd
Magyar Erőemelő Szövetség elnöke
gy. dandártábornok, főtanác
országgyűlési Őrség parancsnoka

Li soczki LászIő

o

so s

5. A

szervezőbizottság elnöke:
Hopka Katalin ogy. százados,
országgyúlési orség lgazgatási és Koordináciős Igazgatóság Logisáikai Csoport
vezetője

A

szew ezőbizottság tagj ai:
országgyűlési orség \gazgatásiés KoordináciősIgazgatóság

6.
7,

Logisáikai Csoport tagjai

Versenybíróság elnöke és tagiai:
Elnök: dr. Lombosi Melinda II. osztályú magyar bíró
Tagjai: Magyar Erőemelő Szövetség által delegált versenybírók

A versenyen indulásra jogosult szervek:
a Belügyminisáérium központi szervei,
az országos Rendőr-főkapitányság szervei (beleértve a RoKK, a NoK és a
NEBEK)' de kivételt képez az önáLlrő indulási jogosultsággal bíró Készenléti

o
.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rendőrség és a Repülőtéri Rendőr Igazgatőság,
Budapesti Rendőr-fokapitányság és a 19 megyei rendőr-főkapitányság'
Büntetés-végrehajtás országos Parancsnokság központi és területi besorolású
szervei,
országos Katasztrófavédelmi Főigazgatoság központi és területi szervei,
Nemzeti Védelmi Szolgálat,

TerrorelharításiKözpont,
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

BM országos Vízügyi Főigazgatóság'

Társadalmi EsélyteremtésiFóigazgatoság,
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ'
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar,
Miskolci Rendvédelmi Technikum,
Körmendi Rendvédelmi Technikum'
Országgyűlési orség,
Nemzeti Információs Központ
AlkotmányvédelmiHivatal,
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat.

A Bajnokságokra nevezhetők az indulásra jogosult szervek hivatásos és senior állományú,
kormányzati tisztviselői, közalkalmazotti' igazságügyi alkalmazotti' rendvédelmi
igazgatásí alkalmazotti, munkavállalói és nyugállományu tagjai' továbbá a felsorolt oktatási
intézmények tanárai és hallgatói (tanulói). A Bajnokságokra történő nevezéseket
mindenkor a rendezők á|tal biztosított nevezési lapokon, vagy online módon, a
versenykiírásban meghatározottak szerint és határidőig kell megküldcni. A Bajnokságokon
indulók szemé|yazonosságát, továbbá a nevezést leadó szervezeti egységgel fennálló
munkaviszonyát, szolgálati illetve tanulói jogviszonyát minden versenyen indulási
feltételkéntkell ellenőrizni. A sportoló szemé|yazonosságát személyazonosító
igazolvánnyal, munkaviszonyát szolgálati vagy munkahelyi fényképes igazo|vánrtya|,
hallgatói (tanulói) jogviszonyát egyéb annak hitelt érdemlő megállapítására alkalmas
okirattal igazolhatj a.

8. Averseny

_

lebonyolítási rendszere
Korcsoportok (nok és férfiak esetében azonosak):
o I. korcsoport: 40 év alatt (1983. évben vagy később születettek)
o II. korcsoport: 40-49 év kozött (1973. év és 1982. év között születettek)
o III. korcsoport: 50 év és felette (1972. évben vagy korábban születettek)

-

Súlycsoportok:
o nők:55 kg,65 kg' 75kg,+75 kg
o férfiak: 75 kg,85 kg, 95 kg, 105 kg, +105 kg

Mindhárom korcsoport meghatiírozásánál az adotí évben betöltott életkort kell
figyelembe venni. Korcsoportváltás lefelé engedélyezett.
Ha egy kor- és súlycsoportban nincs 3 nevező, akkor a versenybíróság döntése szerint a

súlycsoportok összevonásra kerülnek. Ebben

helyezések az
(.https //www.
:

9.

az esetben a súlycsoporton belüli

un. IPF- points alapján kerülnek

eldöntésre.

ipfpointscalculator.com)

Versenyszabályok:

A

verseny

a

Magyar Erőemelő Szövetség VersenyszabáIyzata a|apjétn kerül
a ruhénatra, felszerelésre és a lebonyolításra

megrendezésre a súlycsoportokra,
vonatkozó eltéréssel.

A gyakorlatot ''START" vezényszóra kell megkezdeni, majd a rudat a mellkasra kell
leengedni. A rudnak érintenie kell a mellkast, majd a rudat ki kell nyomni és ''LE''
vezényszőra lehet a villába visszatenni.

Nem érvénytelen a gyakorlat akkor, ha a versenyző a fejét felemeli gyakorlat közben.
Ruházat: kantáros mez és rövid ujjú póló helyett a versenyen rövid ujjú póló és
maximum térdig érő nadrág használható, a nőknél legings megengedett, azonban a
pólónak betűrve kell lennie.
10.

A helyezések eldöntése:
Az egyéni versenyszámban

kinyomott súly alapján, kivéve az összevont súlycsoportok
esetében, ahol a helyezések eldöntése az,,|PF points'' alapján történik.
a

Az összetett csapatverseny értékelése:

Összetett csapatverseny; az egyéni versenyszámokban megszeÍzett I-xu. helyezés
utánjáró pontok és a versenyen résá vett sportolók utánjaró (l pont/versenyző) indulási
pontszám.

A győaes a legtöbb pontot szerző csapat (egyéni: I. h.: 17 pont,II. h: 15 pont,III. h.: l4
pont, IV. h.: 13 pont, V. h; 12 pont, VI. h.: 11 pont, VII. h.:10 pont, VIII. h.: 9 pont,
IX. h.: 8 pont, X. h.: 7 pont, XI. h.: 6 pont, XII. h.: 5 pont, XIII. h.: 4 pont, XIV. h.: 3

pont, XV.

h.:

2

pont, XVI.

h.:

1

pont)

Pontegyenlőség esetén az egyéni kategóriakban több első helyezést elért csapat a
kedvezményezett.

Haaz első helyezést elérők száma megegyezik, akkor a több egyéni második helyezést
elérők száma dönt a sorrend megállapításában. További egyenlőség esetén ugyanezen
elvet kell alkalrrrazrri, nríg a lrelyezés rryilvárrvalóarr eldörrthetővé nerrr válik.
11. Nevezés

Nevezhető: szervenként max. 20 fő versenyző;
Egy szervtől, kor- és súlycsoportonként 2-2 fő.

Előzetes nevezési határidő: 2022. október 7. napon 12 őráigazelőzetes nevezési lap
(1. sz. melléklet) kitöltésével, szkennelve a nevezes@orszaggyulesiorseg.hu e-mail
címre megküldve.

Név szerinti nevezési határidőz 2022. október 14. napon 12 őráig a névszerinti

nevezési lap

(2.

sz.

nevezes@orszaggyulesiorseg.hu

melléklet) kitöltésével, szkennelve

e-mail címre megküldve.

a

FoNToS: A leadott nevezések utólagos módosításának határideje (pl. betegség,
sérülés, szolgálati elfoglaltság stb. miatt) 2022. október 14. napon 12 őráíg. Ezen
időpont után, valamint a helyszínen' a nevezés módosítására, nevezett személyek
cseréjéretechnikai okok miatt már nincs lehetőség.
12. Költségek

A verseny
és az

13.

szervezésé_velkapcsolatos költségeket a Magyar Rendészeti Sportszövetség
országgyilési orség vállalja külön költségvetési térv alapján.

Tervezett program:
08:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
I 1:00 - 17:00
17:00 - 17:30

Regisaráció, mérlegelés
Technikai értekezlet
Csapatok felsorakozása a megnyitohoz

Megnyitó
Verseny

Eredményhirdetés

(az időpontok a versenyzők létszómónak ftggvényében változhatnak!)

14. Díjazás:

Női és férfi versenyzőknél egyaránt l-3. helyezett érem és oklevél,4-6. helyezettek
oklevél. Csapatoknál l-6. helyezett serleg és oklevél.

15. Óvás:

Ha a verseny során óvásra kerül sor' azt irásban kell benyujtani a versenybíróság
elnökének. Ha a sportszakmai versenybíróság elnökének döntése ellen írásbeli
fellebbezés történik, akkor a Magyar Rendészeti Sportszövetség képviselője, a

versenybíróság elnöke és a szervező bizottság vezetője 3 fos bizottságot alkot, mérlegeli
a benyújtott óvást és dönt a vitás kérdésekben. A bizottság általi döntés ellen
fellebbezésnek helye nincs.
16. Egyéb

A versennyel, regisztrációval, nevezéssel kapcsolatos kérdésekbenfelvilágosítást ad:
Hopka Katalin ogy.szds. (tel: +36-l- 441-4744).

A

versenyen mindenki saját felelősségére vesz résá, egészségügyi alkalmasságról
orvosi igazolást a szew ezők nem kérnek.
Parkolás a sportcsarnok parkolój ában térítésmentesenbizto sított.

Mellékletek:
l. sz. Nevezési lap
2. sz. Név szerinti nevezési lap
3' sz. Adatkezelési tájékoztatő
4. sz. Térkép

1.sz. melléklet
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ELoZETEs NEvEZÉSI LAP

a

Belürymínisztérium 2022. évi országos Fekvenyomó Bajnokságára

A
a

.. csapatabenevez

Belügyminisáérium 2022. évi országos Fekvenyomó Bajnokságára.

Fétd 40 év alatt
fö
75 ke
fő
85 kg
95 ks
105 kg
+105 kg

ffi

fii
ffi

Férfi 40-49 év között
fo
75 ke
85 kg
ffi
fit
95 ke
105 ke
ffi
+105 ke
Ío

Féffi 50 év és felette
75 kg
ffi
ffi
85 ke
fö
95 kg
ffi
105 kg
+105 ke
ffi

Női 40-49 év között
fii
55 kg
65 kg
ffi

Női 50 év és felette
ftt
55 kg

Női 40 év alatt
55 ke
tr
65 kg
Ío
75 ke
ffi
+75 kg
ffi

75 ks
+75 kg

Kísérő,gépkocsivezető:

Ío
ffi

65 ks
75 kg
+75 kg

ffi

ffi

ő

fö

...,2022

hó ........... nap

Csapatvezető neve, telefonszáma:

PH.
csapatvezető aláirása

(Beérkezésihatáridő: 2022. oktőber

7.

12:00 óráig a nevczes(Dorszagqvulesiorseq.hu

e-mail címre)

2. sz. mel|éklet
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NEv SZERINTI NEvEZÉSI LAP

Belügyminisztérium 2022. évi országos Felivenyomó Bajnokságára

A

.... (szerv) csapataaz

alábbiak szerint adja le név szerinti nevezését:
Ssz.

Név, rendfokozat

Sziiletési év

Súlvcsonort

Korcsoport

1

2
3
4.
5.
6.
7
8.

9
10.
11.
12
13

14.
15.
16.

t7
18.
19.

20.

Nyilatkozom, hogy anevezettversenyzők az indulásra jogosult szerv állományábatartoznak.

A nevezett versenyzők az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték,hozzájárulnak
a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően személyes adataik kezeléséhez.

,2022.

hó

nap

PH
indulási

(Beérkezésihatáridő: 2022. október

14. l2:00 óráig

j

ogosultságot igazoló v ezető
aláírása

a ncY€zcs@orszaqqvuleslorseq.hu

e-mail címre)

3. sz. melléklet

Adatkezelési táj éko ztatő

a

és Csapatbajnokság szervezése és lebonyolítása
során megvalósuló adatkezelésről

BM Országos Fekvenyomó'Egyéni

Az

Országgytilési orség (a továbbiakban: irség) ezúton tájékoztatja a 2022. október 21-én
megrendezésre kerülő BM országos Fekvenyomó Egyéni és Csapatbajnokságra nevezőket és
a versenyen résztvevőket a verseny szervezésévelés lebonyolításával összefiiggésben
megvalósuló adatkezelési tevékenységéről,az érintettek jogairól és jogérvényesítési
1ehetőségeiről.

Az

adatkezelési tájékoztatő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 20161679 rendelete (a
továbbiakban : GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.

1. Az

adatkezelő megnevezése, képviselője' elérhetőségei
országgyrilési Őrség (a továbbiakban: Őrség)
Lisoczki Lászlo o gy. dandártábornok, paranc snok
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.
info@orszag gyulesiorse g.hu
+36-t-441-47-91
+36-1-441-47-47
dr. Ambrus Esáer ogy. alezredes

Adatkezelő:
Adatkezelő képviselőj e:
Székhely:
Postacím:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Adatvédelmi tisztviselő :

adatvedel em @orszas

2. Az
Adatkezelés

A

g],u

lesiorses. hu)

adatkezelés részletei

verseny szervezése és lebonyolítása során megvalósuló

megnevezése:

adatkezelés

Adatkezelés
jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont' az érintettek előzetes
tájékoúatásonalapuló,önkénteséshatározotthozzájárulása

Erintettek
kategóriái
Adatkezelés
időtaÉama:

A versenyre nevezők, illetve résávevő természetes személyek.

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozót az Órség nem vesz igénybe, az fuatkezelő program
karbantartása és fejlesztése céljából a program fejlesztői és
karbantartói férhetnek hozzá az adatokhoz fe|adataik ellátásahoz
szükséges mértékben.
Az elektronikus adatállományokat azÓtséga saját szerverén tarolja.

neve,
elérhetősége'
képviselője:

A
A

nevezés leadásától a

verseny lebonyolításáig.
_ azok utólagos igazo|ása,

versenyeredményeket az Órség
nyilvántartása céljából - a versenyt követően is keze|i az lrattárí
Tervében meghatározott ideig (5 év).

Kezelt személyes
adatok köre, és az
adatkörhöz
igazodva az
adatkezelés célja:

Természetes személy neve' szervezethezvalő tartozása (kötelező): a
nevezők és a versenyzók azonosításához szükséges adatok;
természetes személy korcsoportja, súlycsoportja, neme (kötelező):
nevezés megfelelő regisztrálásáútoz, verseny lebonyolításához
szükséges adatok;
természetes személy e-mail címe (nem kötelező): nevezőkkel,
versenyzőkkel való kapcsolattartás ;
versenyeredmények: versenyeredmények nyomon követhetősége,
regisztrálása, statisztikák összeállítása' helyezések nyilvánosságra
hozatala;
kép- és hangfelvétel: verseny dokumentálása, sajtóközlemény
nyi lváno s s ágr a ho zatala.

3. Az érintettek jogai
érintett hozzáÍérésijoga az orségáltal kezelt személyes adataihoz:
érintettre vonatkozó, folyamatban lévő adatkezelésrő| az érintett kérelmére az
alábbi információkat nyújtja: akezelt személyes adatok kÓre, az adatok forrása' az adatkezelés
célja, jogalapja, időtartama) az adatfeldolgoző neve, címe és az adatkezeléssel összefiiggő
tevékenyséEe, M esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az
elhárítására megtett intézkedések' adattovábbítás esetén annak jogalapja és címzettje.
a)

+

Az orség az

Az

Őrség

az

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésreaz érintett

rendelkezésérebocsátj a.
b)

Az érintett joga kezelt személyes adatai helyesbítésére:

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését,amennyiben azok nem felelnek meg a
valóságnak vagy pontatlanok. A módosítani kért adatok hitelességét az érintertnek kell
igazolnia.

Az érintett joga az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonására:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban
visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
c)

adatkezelés j ogszeniségét.

d) Az érintett törléshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy kéréséreaz őrség indokolatlan késedelem nélkül t<irölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- az adatkezelés célja megszrint;
- az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vis szavonta;
- jogellenes az adatkezelés;
- az orség szétrnétra az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és
annak azadatkezelő szerv még nem tett eleget.

Az orség nem

köteles az érintett törlési igényétteljesíteni amennyiben az adatkezelésre
közhatalom gyakorlása, vagyjogi kötelezettség teljesítéseérdekében van szükség, illetve abban
az esetben sem, ha az adatkezelés jogi igények előterjesáéséhez, érvényesítéséhez,illetve
védelméhez szükséges.
e)

Az érintett joga személyes adatai kezelésének korlátozásáraz

Amennyiben az érintett vitatja akeze|t személyes adatai pontosságát, akkor aÍÍaaz időtartamra,
amig az adatkeze|ó ezt e|lenőrzi a személyes adatai _ kérésére_ korlátozásra kerülnek.

Az

érintett kérheti jogellenesen kezelt személyes adatai meghatátrozott ideig történő

kezelését,amennyiben az adatokra
céljáből van szüksége.

korlátozott

jogi igények előterjesáése, érvényesítésevagy védelme

Amennyiben az adatkezelés korláto zás a|áesik, az ilyen személyes adatokat az orség a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájáru|ésáva|, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érvényesítéséhezvagy
érdekében,vagy fontos közérdekből kezeli. A korlátozás feloldásfuő| az érintettet előzetesen
tájékoztatni kell.
módja:
Az érintetti jogok érvényesítésének

Az

érintettet megillető jogok gyakorlására csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve
kérelme tartalmának hitelesítésétbiztosító követelmények fennállása esetén van lehetőség.

Az

érintetti kérelmek az adatvede1em@'orszaggyulesiorseg.hu e-mail címen, postai úton az

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5. szám a|atti levélcímen,illetőleg személyesen - előzetes'

a +36-t-44l-479l

telefonszámon történt bejelentkezés alapján
Titkárságán nyujthatók be.
.l
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Az

Őrség az érintett jogai érvényesítésénekelősegítése érdekébenaz értesítéstvagy
tájékoztatást könnyen hozzáférhető formában, át|átható módon, lényegre törő, világos és
közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti. Az orség az információkat írásban,
elektronikus úton, illetve az érintett kérelméreszóban is megadhatja, amennyiben az érintett
személy azono ssága i gazolható.

Az orség az érintettjogai gyakorlásával összefi'iggésben előterjesztett kérelmeit indokolatlan

késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétőlszámított egy hónapon belül elbírálja, és
indokolással ellátva tájékoztatja az érintetíeta döntéséről. Ez a határidő indokolt esetben _ a
kérelem összetettségére figyelemmel _ további két hónappal meghosszabbithatő. A határidő
meghosszabbításáról az érintetett az Órség a kérelem kézhezvételétőlszámított egy hónapon
belül tájékoúatja.

A jogok érvényesítését
az orség díjmenetesen biztosítja kivéve, ha az érintett kérelme _ annak
ismétlődő jellege, vagy jogszabályban, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság
Hatóság joggyakorlata értelmében_ tttlrző. Ez esetben _ eltérő jogszabá|yi rendelkezés
hiányában _ az Órségjogosult adminisztrációs díjat felszámítani.

Az

érintett jogainak korlátozására csak a

GDPR 23. cikkének megfelelő törvényi felhatalmazás
jogainak
esetén van lehetőség. Az érintett
korlátozása, illetve kérelme elutasítása esetén az
Órség az érinÍettettájékoztatjaa jogorvoslati jogáról.

4. Az érintettek jogérvényesítésilehetőségei
Az

érintett az általa tapaszta|t jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az orséghez, mint
személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében.

Amennyiben az adatkezelővel folytatott egyeztetés nem vezet eredményre, az érintett az
információs önrendelkezési jogró| és az információszabadságról szóló 201l. évi CXII. törvény
alapján vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság
Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.

A NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest' Pf.

603., E-mail: ugyfelszolga|at@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgá]atot kezdeményezlret arra
hivatkozással, hogy személyes adataikezelésével kapcsolatbanjogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.

Aki úgy véli, hogy azÓtségadatkezelése következtében sérültek ajogai,bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővarosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó
u. 27.) az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szeint az ő
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósríg előtt is megindítható.
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Cím: Soroksári Sportcsamok, 1237 Bp., Sportcsarnok u. 2.
GPS koordináta: 47"24'4l.3''N 1 9"07'58. 1''E
Parkolás a sportcsarnok parkolój ában térítésmentesenbiztosított.

