
A Masters Súlyemelés rövid története 

  

 Bevezető 

  

Sokféle híresztelés terjeng a Masters súlyemelésben, és különös módon valamilyen formában 

szinte minden alkalommal eljut hozzám is, néha hosszabb, néha rövidebb időn belül. A 

legutóbbi hírek szerint néhány európai súlyemelő zokon vette az előző közleményemben 

leírtakat, vagyis a Bécsi Masters Kupa időpontjának ügyét. 

  

Remélem, hogy sikerült tisztáznom szándékomat a közleményben, miszerint azért nem 

támogattam a kupaverseny eredeti időpontját, mert hátrányosan érinthette volna a Masters 

Európa-bajnokságot, ami – véleményem szerint – az európai emelők fő megmérettetése. A 

verseny időpontja – akár az én véleményem hatására, akár más okból – mára megváltozott. A 

célom a szóban forgó közleménnyel az volt, hogy feltárjam a tényeket az európai Masters 

súlyemelők előtt, és hogy megmutassam, szenvedélyem töretlen a Masters súlyemelés 

irányában, annak ellenére, hogy én magam már nem versenyzem. Ezen döntésemet a 2004-es 

és 2005-ös vállműtéteim után hoztam meg, és bár a mai napig folyamatosan edzek, versenyen 

már nem indulok. 

  

Az IWF Masters Bizottság 
  

Az első nemzetközi Masters bajnokságon 1989-ben, a Masters Világjátékokon vettem részt 

Aalborg-ban (Dánia). Fontos mérföldkő volt a Masters-ben, Aalborg-ban tartották ugyanis az 

első Nemzetek Kongresszusát. A Kongresszuson választották meg az IWF Masters 

Bizottságot, elnöke Walter Imahara (Baton Rouge, USA) lett. Imahara 19 év után, a 2008-as 

kefaloniai (Görögország) Kongresszuson mondott le. Elnöklete alatt olyan eredményeket 

sikerült elérnie, amelyeket valószínűleg már senki sem fog tudni teljesíteni a Masters 

történetében. Ő volt az, aki – a 90-es évek végén – elérte, hogy a Masters az IWF 

albizottságai közé tartozzon. 

  

1989 óta minden Világbajnokságon és Kongresszuson részt vettem az angol Masters 

súlyemelés képviselőjeként, és szavaztam olyan ügyekben, mint a jövőbeni 

versenyhelyszínek, vagy szabályváltoztatások. 1997-ben versenyzőként érkeztem Koszalin-ba 

(Lengyelország), és azonnal találkoztam Hubert Huber-el (akkori Főtitkára az Európai 

Masters Bizottságnak), és Kurt Rosenberger-el (Európai Masters Vezetőbíró), akik arra 

ösztönöztek, hogy beszéljek Imaharával, és jelentkezzem az IWF Masters Bizottságának 

Főtitkári pozíciójára. Hosszas tárgyalások után elvállaltam a tisztséget. Azóta a Kongresszus 

minden alkalommal (2000-ben, 2004-ben és 2008-ban) újraválasztott erre a pozícióra. 

  

Az Európai Masters Bizottság 
  

Az első Masters Európa-bajnokságot Salzburg, Ausztria rendezte 1991-ben. Sem ezen, sem az 

1993-as sokolovi (Csehország) EB-n nem vettem részt, de az összes többin igen, többnyire 

versenyzőként is. 2 évvel azután, hogy az IWF Masters Bizottságának Főtitkára lettem, vagyis 

1999-ben Kazincbarcika, Magyarország adott otthont a Masters Európa-bajnokságnak. 

Szomorú hír fogadott, miszerint az Európai Masters Bizottság Elnöke, a néhai nagyszerű 

súlyemelő, Walter Legel komoly betegséggel kűzdött. Hubert Huber, aki már nem szeretett 

volna tovább Főtitkárként tevékenykedni, és Walter Legel egyaránt arra bíztattak, hogy 

alakítsak egy új Bizottságot, és vállaljam el az Elnöki pozíciót. 



Az új Bizottság a következőképpen nézett ki: 

            Elnök – Bill Barton (GBR) 

            Pénzügyes – Kurt Rosenberger (GER) 

            Elnök-helyettes – Jan Hinrichsen (SWE) 

            Elnök-helyettes – Anton Huber (AUT) 

Később csatlakozott Elnök-helyettesként Nikolaos Galiatsatos (GRE), akit 2007-ben a 

Bizottság egyhangúlag menesztett. 

  

A kazincbarcikai Kongresszus jóváhagyta a Bizottság új tagjait, majd azt követően 2000-ben, 

2004-ben és 2008-ban minden tagot újraválasztottak. 2009-ben Tolyatti-ban, Ororszországban 

a Kongresszus elfogadta Denise Offermann jelölését Főtitkári pozícióra, ami – úgy gondolom 

– az elmúlt évek egyik legjelentősebb döntése volt. 

  

Masters bajnokságok 
  

Az 1989 óta eltelt időt figyelembe véve bizton állítható, hogy számtalan döntés született a 

versenyzők érdekeit fő szempontként szem előtt tartva. Amint egy ország elnyeri akár a VB, 

akár az EB rendezési jogát, azonnal megindulnak a munkálatok, hogy az addigiaknál is jobb 

bajnokságot rendezzenek, és ha ez nem is mindig sikerül, a Bizottságok célja minden évben 

az, hogy versenyről versenyre egyre jobb feltételeket biztosítsanak. 

  

Amikor először indultam nemzetközi Masters megmérettetésen, még nem volt ritka, hogy egy 

versenyen akár 26 fő melegített és versenyzett egyszerre, a melegítőteremben mindössze 4 

dobogón, ami azt jelenti, hogy 6-7 versenyzőre jutott egy súlyzó. Gyakran olyanok is 

csatlakoztak, akik csak edzeni szerettek volna, így a versenyzők számára a melegítés egy 

teljes káosz volt. Nem voltak még nagyméretű 2,5 és 5 kg-os tárcsák, a készletek 

meglehetősen használtak voltak; nem úgy, mint a mai bajnokságokon. Emlékszem, a 

legidősebb japán induló Aalborg-ban 30 kg-os súlyt dobott le a gyakorlat végeztével, és 

mindkét tárcsa eltört. 

  

A Kongresszus írásos anyagai kizárólag egy nyelven voltak elérhetőek: angolul. Egyes 

nemzetek képviselői szinte egyáltalán, vagy csak nagyon nehezen tudták követni az 

elhangzottakat. Ennek ellenére mindig kitartottak, és jelen voltak a Kongresszuson. 2005 

környékén az Európai Masters Bizottság a Kongresszus anyagait már orosz nyelven is 

elérhetővé tette, ezzel is segítve a Kelet-Európai nemzeteket. 1-2 évvel később, Denise 

Offermann segítségével, már oroszul, németül és franciául is biztosítottuk az írásos 

anyagokat. 2009-ben az IWF Masters Bizottsága is átvette ezt a szokást, és azóta mindkét 

Bizottság dokumentációi elérhetőek oroszul, németül, franciául és spanyolul. A 

Kongresszusok azóta sokkal hatékonyabban és gyorsabban lezajlanak. 

  

Amire büszke vagyok 

  

-         Aranyérmet szereztem 1994-ben a Perth-ben (Ausztrália) rendezett Masters 

Világbajnokságon, és mindössze 11 nap múlva szintén aranyérmet Brisbane-ben a Masters 

Világjátékokon 

-         2002-ben a Manchester-ben zajló Nemzetközösségi Játékok Főtitkára voltam 

-         Elutazhattam az Európában rendezett Felnőtt Súlyemelő Világ- és Európa-

bajnokságokra, és láthattam olyan nagyszerű versenyzőket, mint Vasily Alexeev, és David 

Rigert 



-         1999-től, amikor is Elnöknek választottak, minden Masters Európa-bajnokságon részt 

vettem, ezek közül külön kiemelném a 2006-os és 2011-es heinsheimi bajnokságokat 

-         A bíráskodás színvonala nagymértékben megnőtt a Masters súlyemelő versenyeken 

-         A Bizottsági tagok folyamatosan biztosítanak támogatásukról és hűségükről. 

-         A Masters-ben töltött évek alatt megismerhettem Kurt Rosenberger-t és Anton Huber-t 

-         Minden emlékem közül a legszebb az a mondat, amit Martina Dosquet, a 2006-os és 

2011-es heinsheimi Európa-bajnokságok szervezője mondott. A kérdésre, hogy miért vállalta 

magára egy Masters bajnokság szervezésének feladatait, többek között ezt válaszolta: 

„Elutaztam Dolny Kubin-ba (Szlovákia), hogy beszéljünk a 2006-os heinsheimi EB-ről, és 

mikor hazaértem, azt mondtam a szervező bizottság többi tagjának: semmi baj nem lesz, 

együtt dolgozhatok Bill Bartonnal.” Remélem, hogy lesz harmadik alkalom is! 

  

Csalódást keltő tények 

  

-         Meg kellett hoznom a döntést, hogy többé nem versenyzek 

-         Minden egyes pozitív dopping-eset, és a sportban történő bármiféle csalás 

-         Soha nem nyertem semmilyen érmet Masters Európa-bajnokságokon – azért jó lett 

volna 

-         A Masters súlyemelésben három olyan emberben csalódtam, akiket korábban 

mindenben támogattam és bíztam bennük 

  

Következtetések 
  

Egy jó barátom egyszer azt mondta: azok, akik nem beszélnek semmilyen közös nyelvet, még 

jobban megérthetik egymást, méghozzá a szemeik segítségével. Sok igazság van ebben, és 

éppen ezért próbálok én is minden egyes esetben, amikor valaki a segítségemet kéri, vagy 

csak kezet akar rázni, a lehető legpozitívabban reagálni. 

  

Annak ellenére, hogy én magam úgy döntöttem, nem indulok többé Masters versenyen, arra 

bátorítok mindenkit, hogy amíg fizikai állapotuk engedi, valamint képesek olyan gyakorlatot 

bemutatni, amit a bírók 2-1 arányban elfogadnak, addig folytassák a versenyzést. Minden 

tudásommal és szenvedélyemmel a Masters iránt azon vagyok, hogy jó versenyeket 

rendezzünk azoknak, akik oly sok évet szenteltek a súlyemelésnek. A Masters jelenleg 

virágkorát éli, remélem, ez így is marad, sőt még népszerűbbé válik. 

  

A sportban mindenki igényli az egyenlő esélyeket, az azonos elbírálást. Éppen ezért 

nélkülözhetetlenek a dopping-vizsgálatok szigorú szabályai, amelyek a lehető 

leghatékonyabban kell alkalmazni anélkül, hogy a költségek növekedjenek. Mind a Világ-, 

mind az Európai Masters Szövetségnek van költségvetése, ahol a kiadási oldal nem haladhatja 

meg a bevételeket, így a versenyzőkre sem hárulnak semmilyen többletköltségek. 

  

Szeretném hangsúlyozni, hogy a Bizottságok tagjainak munkája önkéntes, mindenki a 

szabadidejéből áldoz rá, mindenféle fizetség nélkül. Mindannyian magunk fizetjük az utazási 

költségeinket, akárhol is rendezik a versenyt. A 8 napos versenyek alatt kizárólag a szállás és 

a vele együtt járó reggeli, valamint a verseny helyszínén az ebéd az, amelyet a szervező 

bizottság fizet. 

  

A Masters súlyemelést az alábbi tényezők kell hogy jellemezzék: 

-         Versenyszellem 

-         Jó hangulat 



-         Barátság 

-         Közösség 

-         Jó szervezettség 

-         Mindenki számára megengedhető és elérhető. 

  

  

Bill Barton 

Európai Masters Elnök 
 

 


