
AWPC/WPC Európa-bajnokság 2020 Manchester 

Időpont: 2020. 06. 29. – 07. 05.  

Helyszín: Pendulum Hotel and Conference Centre, Sackville St, Manchester M1 3BB. 

Weboldal: https://www.pendulumhotel.co.uk/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/events/773682733063151 

Mérlegelés mindig a versenyt megelőző napon van! 

Verseny menete 

Június 29. hétfő: AWPC férfiak: RAW/Multi Ply/Single ply – Erőemelés összes súly- és 

korcsoport  

Június 30. kedd: AWPC férfiak:  Classic RAW Erőemelés -90 kg-ig összes korcsosport 

Július 1. szerda:  AWPC férfiak:  Classic RAW Erőemelés, -100 kg  - 140+ kg összes 

korcsoport 

AWPC & WPC nők: RAW, Classic RAW, Single ply/Multiply Erőemelés: - 56 kg-ig összes 

korcsoport  

Július 2. csütörtök: AWPC & WPC Nők  RAW; Classic RAW, Single Ply/Multiply 

Erőemelés összes korcsoport  -60 kg -  - 90 kg  

Július 3. péntek: WPC férfiak:  

RAW Erőemelésr – összes súly- és korcsoport  

Single Ply/Multiply Erőemelés – összes súly- és korcsoport  

Classic RAW Erőemelés  -75kg-ig –összes súly- és korcsosport  

WPC AND AWPC NŐK:  90+kg-ig összes súly- és korcsoport   

Július 4. szombat: WPC férfiak Classic RAW -82.5 kg – 140+-ig összes korcsoport 

Július 5. vasárnap:  összes AWPC és WPC fekvenyomás és felhúzás – összes súly- és 

korcsoport   

Nevezési díjak:           WPC 65 Ł        AWPC 75 Ł 

minden további nevezés           40 Ł                      45 Ł           kései nevezés  + 20 Ł 

Nevezési határidő:   2020. május 15.  

https://www.pendulumhotel.co.uk/
https://www.facebook.com/events/773682733063151


Nevezés: e-mailben: powerinfo2017@gmail.com 

A nevezésnek tartalmaznia kell: a versenyző nevét, születési adatait 

(év,hónap,nap), korcsoportját, súlycsoportját, a versenyszámot, amelyben 

indulni kíván; a versenyzői kártyájának számát. 

A nevezési díjat a Magyar Professzionális Erőemelő Liga  59500155-

11075040 számú bankszámlájára kell átutalni forintban az érvényes napi 

árfolyamon! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLEASE READ AND SIGN:  

In consideration of your acceptance of this entry please agree to the following statement 

by signing this entry form. I hereby intend to legally bound myself, my heirs and 

assigned, waive and release any and all claims to damage, personal or public injury I 

may have against British Powerlifting Union, the AWPC & WPC and all organisers, 

volunteers and associates, Amatuer/World Powerlifting Congress, Pendulum Hotel and 

Conference Centre – all their heirs, employees or anyone connected to this competition, 

of any injury that may result from my participation in this competition or any other 

lifting on the premises. 

Dátum:………………………….    Aláírás:……………………………………………… 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

COMPETITION HOTEL & Discount Code 

The Pendulum Hotel & Conference Centre, Sackville St, Manchester M1 3BB 

This is a city centre hotel 5 minutes walk from Piccadilly Train Station which links directly to 

Manchester Airport. The hotel is beside restaurants, bars, theaters and nightclubs in an 

upscale conference hotel.  

Rooms at the hotel can be reserved at a special discount rate of:  

£80 for one person including breakfast. 

£90 for two people including breakfast  

These are for City and Classic rooms and the same price. (classic rooms are better and will go 

quickly) 

mailto:powerinfo2017@gmail.com


 We are only holding 60 rooms. There is a dinner bed and breakfast rate available at an 

additional £15. Please ask the hotel for details.  

Hotel Web Site: https://www.pendulumhotel.co.uk/ 

To book please email stay@pendulumhotel.co.uk 

OR telephone +44 (0)161 955 8062  

PLEASE USE THE DISCOUNT CODE OF GA01349 

As per above – you can only book using the discount code by email or telephoning directly. 

This is NOT an online code.  

 

 

 

 

https://www.pendulumhotel.co.uk/
http://www.britishpowerliftingunion.co.uk/competitions/a-wpc-european-championships-2020/stay@pendulumhotel.co.uk

