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Tisztelt ifj. Barcsik László elnök úr!

A Kettlebell Sportági Szövetség azzal a kéréssel fordul Önhöz, mint az IUKL nemzetközi
sportszövetség jelenlegi Magyarországi képviselőjéhez, hogy a hazánkban megrendezésre kerülő
IUKL Világbajnokságra történő nevezésekkel és az indulás feltételeivel kapcsolatban, az indulni
kívánó sportolókra hátrányos és jogszerűtlen követelményeket megszüntetni szíveskedjen.

A Kecskeméti Kettlebell Sportegyesület Válogató verseny - IUKL Világbajnokság nyilvános
eseményként hirdet a Facebookon, melynek közleménye szerint:

„A verseny célja: A 2021-es IUKL Kettlebell Világbajnokság Magyar csapatának kiválasztása.
A VB indulás feltételei:
A válogató versenyen való részvétel.
- A válogató versenyen támasztott minimum követelmények teljesítése. (A pontos elérendő
ismétlésszámok kategóriánként és súlycsoportonként egy külön táblázatban fognak felkerülni.)
Ugyan abban a versenyszámban kell indulni, amiben majd a Világbajnokságon. A válogatás után
nincs lehetőség módosításra.
- A Világbajnokságon csak a Kecskeméti Kettlebell sportegyesület neve alatt van lehetőség
versenyezni. A verseny természetesen mindenki számára nyitott, így a verseny idejére szívesen
igazolunk le más szervezet versenyzőit is.”
„Nevezési díj:
- 12.000 ft
A nevezési díj a helyszínen fizetendő.”

Az IUKL Világbajnokság megrendezésének joga jelenleg a Kecskeméti Kettlebell Sportegyesületet
illeti meg, azonban arra sem felhatalmazása, sem jogosultsága nincsen, hogy az egyébként hazai
szabályozás mentén mindenben jogszerűen működő Kettlebell Sportági Szövetség
versenyengedéllyel rendelkező junior, amatőr és veterán versenyzői számára a világversenyen
való indulás és nevezés feltételeiként egyéb követelményeket írjon elő.

A Kettlebell Sportági Szövetség minden erejével azon dolgozik, hogy a sportág Magyarországon is
szervezetten, a sportolókat egységbe tömörítve, szabályozott keretek között működve tudjon
fejlődni, melyben sok ember összehangolt munkája van évek óta és jelenleg 16 tagszervezet több
száz sportolóját képviseli már. A Kecskeméti Kettlebell Sportegyesület kihasználva az átmeneti
helyzetet, etikátlan és sportszerűtlen magatartása a sportágat a Világbajnokságon képviselni
szándékozó magyar versenyzők számára olyan helyzetet teremt, melyet elfogadhatatlannak
tartunk, ezért kérjük, hogy a reprezentatív státuszával járó kötelezettségeinek tegyen eleget, és a
versenyen való indulásban az IUKL által, nemzetközi versenyeken általánosan alkalmazott
nevezési feltételeket a magyar sportolók számára is biztosítani szíveskedjen.
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