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Erőemelő OB mozgás-korlátozottaknak 

 

A Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége Erőemelő Szakága megrendezi a 

Mozgáskorlátozottak 2004. Évi Erőemelő Országos Bajnokságát a Kecskemét melletti 

Ballószögön december 4-én 10-15 óráig. 

 

A mozgás minden ember számára természetes és magától értetődő igény és cselekvés. Ebben 

meghatározó szerepe van a sportnak: az egészség megőrzése, önmegvalósítás, sikerélmény, 

közösségi élet, nyilvánosság megszerzése miatt.  

 

A sport az a terület, amelyben minden résztvevő azonos módon juthat társadalmi értékek 

létrehozásában egyenlő mértékű önmegvalósításhoz, sikerhez, nyilvánossághoz. A 

sporteredmények elérése, a versenyeztetés feltételrendszerének megteremtése olyan mértékű 

közös interakció az épek társadalmával, amelyben megszűnik a megkülönböztetés és sokkal 

értékesebb, valódi integráció jöhet létre.  

 

A Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MMS) 1990-ben alakult, jogelődje az 1977-

ben létrejött Mozgáskorlátozottak Testnevelési és Sportbizottsága, mely az OTSH 

kezdeményezésére alakult meg, hasonlóan a fogyatékosok szervezeteinek sportbizottságaihoz 

a fogyatékosok sportjának hazai és nemzetközi koordinálása céljából. A hazai mozgássérült 

szervezett sport kialakulása a hetvenes évekre tehető.  

 

Ebben az időben országszerte egymás után alakultak meg a nagyobb városokban az önálló 

sportegyesületek, klubok, majd a kisebb településeken az érdekvédelmi egyesületeken belül a 

sport csoportok. A fekve nyomás vagy közismertebb nevén "erőemelés" az egyik sportág, 

amely már a második paralimpiai játékokon megjelent. Érzékelhető, hogy az erőemelés a 

leggyorsabban növekedő paralimpiai sportág.  

 

A férfiak és a nők egyaránt tíz súlycsoportban versenyeznek. A Magyar Mozgáskorlátozottak 

Sportszövetségének Erőemelő Szakága 1986-ban alakult meg, így magyar versenyző először 

1988-ban szerepelt paralimpián. Bajnokságot először 1989-ben rendeztek. A versenyen 

minden érintett egyénileg indulhat. A bajnokságban a súlycsoportokban első helyezést elérő 

versenyzőt a Mozgáskorlátozottak Országos Bajnoka cím illeti meg.  

 

A Magyar Bajnokság éllovasai nemzetközi versenyeken is indulnak, képviselve hazánkat. Az 

országosan XV., kecskeméti szervezésben második alkalommal megrendezésre kerülő 

bajnokság nagy jelentőséggel bír mindazon mozgáskorlátozottak és hozzátartozóik számára, 

akikben rendíthetetlenül él a sportolás iránti szeretet és céljuk Magyarország hírnevének 

öregbítése nemzetközi versenyeken is. 
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MTV – Híradó 

 

Az íjász szövetség a Magyar Paralimpiai Bizottság tagja lett 

 

A kapcsolattól a felek a para-íjászat fejlesztését és a sportolók számának növekedését 

várják 

 

A Magyar Íjász Szövetség lett az első sportági szakszövetség, amely az új sporttörvény adta 

lehetőséggel élve felvételét kérte a köztestületi ranggal rendelkező Magyar Paralimpiai 

Bizottság (MPB) tagságába. 

 

Az MPB elnöksége az alapszabály értelmében az íjászok felvételi kérelmét elfogadta. E 

döntés egybeesik azzal a közösségi elvárással, amelyet a sportoló fogyatékos emberek 

társadalmi és a sport terén történő integrációjának neveznek.  

 

A kapcsolattól a felek a para-íjászat fejlesztését és a sportolók számának növekedését várják 


