
WPC/AWPC Európa-bajnokság 2021 Manchester 

Időpont: 2021. augusztus 9-15. 

Helyszín: Pendulum Hotel, Manchester, Anglia 

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

WEB SITE LINK: https://britishpowerliftingunion.co.uk/ 

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

 

Nevezési díjak: 

Első nevezés:              WPC £65     AWPC £75 

Minden további nevezés:                   WPC £40    AWPC £45 

Kései nevezés – Június 1. után            +£20 

 

Nevezési határidő: 2021. május 20. 
 

Verseny menete: 

Augusztus 9. 
Classic Nők full power – összes kor- és súlycsoport AWPC+WPC 

Equipped nők full power – összes kor- és súlycsoport AWPC+WPC 

(single and multiply) 

Augusztus 10. 

RAW nők full power – összes kor- és súlycsoport AWPC+WPC 

Equipped férfiak full power – összes kor- és súlycsoport AWPC+WPC 

(single and multiply) 

Augusztus 11. 
AWPC RAW férfiak – összes kor- és súlycsoport 

AWPC Classic Raw - Junior és ifi – összes súlycsoport 

Augusztus 12. 
AWPC Classic Férfiak Open és Master – összes súlycsoport 

Augusztus 13. 
WPC RAW Férfiak – összes kor- és súlycsoport  

WPC Classic Raw Junior és ifi – összes súlycsoport 

Augusztus 14. 

WPC Classic Férfiak Open és Master – összes súlycsoport 

Augusztus 15. 

Fekvenyomás, felhúzás - Férfiak és Nők AWPC & WPC– összes korcsoport és összes 

equipment csoport 

 

Mérlegelés: 

A verseny napján már nincs mérlegelés.  

A versenyt megelőző napon  9-11- ig és 18-19 óráig.  
 

A mérlegelésnél szükség van az útlevélre!  

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


Nevezési szándékodat és adataidat e-mailben küldd el a  

powerinfo2017@gmail.com  címre. 

Név:  

Születési év, hónap, nap:                            

Korcsoport: 

Súlycsoport:  

Erőemelés 

Fekvenyomás  

Felhúzás 

RAW                   Classic RAW                Equipped 

 

A további tudnivalókról és a fizetés módjáról válaszlevélben értesítünk! 

          

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

The Pendulum Hotel and 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:  

City Double Room: £80 for including breakfast. 

City Double Room: £72 Room only  

Classic Room: £100  including breakfast  

Classic Room: £92 Room only  

Twin Room: £100 including breakfast  

Twin Room: £92 Room only  

City rooms are the standard rooms, Classic Rooms are larger and the upgraded room.  

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 GA02477 

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://britishpowerliftingunion.co.uk/competitions/a-wpc-european-powerlifting-championships-2021/stay@pendulumhotel.co.uk

