
Všeobecná ustanovení:

Pořadatel: TJ Sokol Nymburk

Datum konání: sobota 22. září 2018

Místo konání: Sokolovna TJ Sokol Nymburk, Tyršova 180, 288 02 Nymburk

Přihlášky: Zaslat nejpozději do 17. září 2018 na e-mail: vacek@powerlifting.cz, nebo na adresu: 

Miroslav Vacek, Ke Strouze 2498, 288 02 Nymburk

Přihlášky do soutěže musí obsahovat všechny údaje dle Soutěžního řádu ČSST.

Soutěžící musí startovat v hmotnostní kategorii, ve které byl přihlášen.

Informace: Miroslav Vacek - e-mail: vacek@powerlifting.cz,  GSM: 606 911 991

Ubytování: Nezajišťujeme

Úhrada nákladů: Soutěžící startují na náklady vysílající organizace. Rozhodčím budou náklady hrazeny podle 

Soutěžního řádu a Směrnice ČSST.

Technická ustanovení:

Předpis: Soutěží se podle Pravidel silového trojboje platných od 1.1. 2013 a Soutěžního řádu ČSST 

platného od 1.4. 2017.

Startují: Muži a ženy, kteří nejsou držitelé výkonnostní třídy umožňující přímý postup na MČR.

Držitelé EVT a MVT se soutěže účastnit nemusí.

Podmínka účasti: Včas a řádně zaslaná přihláška, registrační průkaz sportovce a průkaz totožnosti. 

Všichni soutěžící musí při prezentaci předložit platnou lékařskou prohlídku. 

Námitky a odvolání: Podávají se delegátovi ČSST s vkladem 100 kč.

Sbor činovníků:

Ředitel soutěže: Petr Slanička

Hlasatel: Miroslav Vacek

Zdravotník: MUDr. Václav Panáček

Zapisovatele a nakladači: Členové oddílu TJ Sokol Nymburk

Odvolávací komise: Delegát ČSST

Sbor rozhodčích:

Hlavní rozhodčí: Petra Švadlenková - IPF II.tř.

Postranní: Hase Pavel - ČSST I.tř.

Šťastný Adam – ČSST II .tř.

Delegát ČSST: Vacek Miroslav -  IPF I. tř.

Časový pořad:

Prezentace a vážení: 08:00 - 09:30

Rozdělení do skupin: 09:30 - 09:50

Slavnostní zahájení: 09:50 - 10:00

Soutěž: 10:00 - 18:00

Zpracování a vyhlášení výsledků: 18:00 - 18:30

V případě velkého počtu soutěžících může být časový pořad upraven.

Tituly a ceny: Soutěžící na prvních třech místech obdrží medaile, poháry a věcné ceny.

Soutěžící v absolutním pořadí obdrží poháry a věcné ceny.

Na soutěži nebudou vypisovány a předávány diplomy. Každý medailista může do 14ti dnů   

po skončení soutěže požádat (telefonicky nebo e-mailem) na sekretariátu ČSST o vystavení 

diplomu, který mu náleží. Tento diplom bude následně zaslán v elektronické podobě 

na požadovanou e-mailovou adresu.

Různé: Soutěžící jsou povinni dostavit se na slavnostní nástup a k vyhlášení výsledků ve sportovním

úboru.

V případě nízkého počtu soutěžících v některých hmotnostních kategoriích, mohou být tyto

kategorie sloučeny. Sloučené kategorie budou vyhodnoceny dle Wilksova koeficientu.

Schvalovací doložka: Propozice schválil Dušan Švarcbach, předseda STK ČSST 

 V Litvinově dne 22.8.2018

Propozice
5. Mistrovství východních Čech v klasickém silovém trojboji (RAW)

(Nymburk, 22. září 2018)


