
Všeobecná ustanovení:

Pořadatel: ASK Blansko

Datum konání: Neděle 12. září 2021

Místo konání: Sportovní hala Mlýnská (Mlýnská 19, Blansko, 678 01)

Přihlášky: Zaslat nejpozději do 6. září. 2021 na e-mail: prihlasky@powerlifting.cz

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

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

Informace: info@powerlifting.askblansko.cz

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 a Soutěžního řádu ČSST platného od 1.1. 2021 ve znění

pozdějších dodatků k těmto dokumentům.

Startují: Dorostenci a dorostenky (datum narození: 11. 9. 2007 - 31. 12. 2003). 

Junioři a juniorky (rok narození 2002 - 1998).

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

sloučeny. Sloučené kategorie budou vyhodnoceny dle Wilksových koeficientů. 

Podmínka účasti: Včas zaslaná přihláška se všemi náležitostmi, závodnická licence a průkaz totožnosti.

Soutěžící je povinen předložit závodnickou licenci při prezentaci spolu s průkazem totožnosti 

a platnou lékařskou prohlídku na závodnické licenci nebo formou samostatného dokumentu.

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

Sbor činovníků:

Ředitel soutěže: David Gryc

Hlasatelka: Veronika Vašíková

Zdravotník: MUDr. Radek Trávníček

Zapisovatele a nakladači: nakladači ASK Blansko

Odvolávací komise: Delegát ČSST

Sbor rozhodčích:

Hlavní rozhodčí: Sicha Michal – ČSST I. tř.

Postranní: Brázda Ivo – ČSST II. tř.

Přibyl Patrik – ČSST II. tř.

Delegát ČSST: Šarik Tomáš - IPF II. tř.

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.

Předpokládaný konec soutěže se může změnit.

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

Každý soutěžící si po zveřejnění výsledků může stáhnout vygenerový diplom ve formátu PDF

na stránkách ČSST.

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

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 18. srpna 2021

Propozice
5. Mistrovství Moravy juniorů a dorostu v klasickém silovém trojboji (RAW) 

Blansko, 12. září 2021
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