
Všeobecná ustanovení:

Pořadatel: TJ TZ Rakovník

Datum konání: Sobota 24. října 2020

Místo konání: sportovní hala TJ TZ Rakovník, Nábřeží Dr.Beneše 2354, Rakovník 269 01

Přihlášky: Zaslat nejpozději do 19. 10. 2020 na e-mail: pribyl.marian1@gmail.com.

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

Organizace zasílájí přihlášky v kopii také na e-mail: skzlobrsedlcany@seznam.cz

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

Informace: Marian Přibyl tel: 605 361 362

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 včetně změn

a dodatků platného od 1.4. 2017.

Startují: Soutěžící nominovaní STK ČSST, popřípadě i dorostenci a junioři, kteří na předcházejícím MČR juniorů

a dorostu dosáhnou minimálně stejného výkonu jako poslední nominovaný závodník v dané hmotnostní kategorii. 

V případě nízkého počtu soutěžících v některých hmotnostních kategoriích mohou být tyto kategorie sloučeny.

Sloučené kategorie budou vyhodnoceny dle Wilksových koeficientů. 

Podmínka účasti: Včas a řádně zaslaná přihláška, závodní licence a prúkaz totožnosti. 

Soutěžící ČSST musí mít závodní licenci potvrzenou razítkem od lékaře. 

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

Sbor činovníků:

Ředitel soutěže: Marian Přibyl

Hlasatel: Marian Přibyl

Zdravotník: Zuzana Katuščáková

Zapisovatele a nakladači: Členové oddílu PWL Vision Nutrition

Odvolávací komise: Delegát ČSST

Sbor rozhodčích:

Hlavní rozhodčí: Švejda Josef - IPF I. tř.

Postranní: Veselý Ivan  - IPF I. tř.

Takačová Hana  - ČSST I. tř.

Delegát ČSST: Švadlenková Petra  - IPF II. tř.

IT technik ČSST: Tuháček Zdeněk

Časový pořad:

Prezentace a vážení: 08:00 – 09:30 hod.

Rozdělení do skupin: 09:30 – 10:00 hod.

Soutěž: 10:00 – 17:30 hod.

Zpracování a vyhlášení výsledků: 17:30 – 18:00 hod.

Soutěž bude slavnostně zahájena v 9:55 hod.

Předpokládaný konec soutěže se může změnit.

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

místech v jednotlivých disciplínách obdrží medaile. V absolutním pořadí dle Wilksova koeficientu budou  

vyhodnoceni tři nejlepší muži a ženy.

Na soutěži nebudou vypisovány a předávány diplomy. Každý medailista může do 14 dnů po skončení soutěže  

požádat (telefonicky nebo e-mailem) na sekretariát ČSST o vystavení diplomu, který mu náleží.

Tento diplom mu bude následně zaslán v elektronické podobě na požadovanou e-mailovou adresu.

Různé: Každý vylosovaný soutěžící je povinen podrobit se dopingové kontrole.

Každý nominovaný soutěžící má povinnost zaslat ve stanoveném termínu přihlášku popřípadě omluvu.

Soutěžící jsou povinni dostavit se na slavnostní nástup a k vyhlášení výsledků ve sportovním úboru.

Schvalovací doložka: Propozice schválil Dušan Švarcbach, předseda STK ČSST v Litvinově dne 24. 9. 2020

8. Mistrovství České republiky mužů v klasickém silovém trojboji 
Rakovník, 24. října 2020


