
   

 

Propozice 

0. ročníku  

AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2022 

V KLASICKÉM SILOVÉM TROJBOJI 

 

Organizátor: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) 

Pořadatel: Český svaz silového trojboje a Sportovní klub ZLOBR Sedlčany 

Datum: sobota 4. června 2022 

Místo: Benešov, S-centrum Benešov, U Vodárny 2215, 256 01 Benešov  

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Ředitel soutěže: Ing. Jiří Prášek, prasek@powerlifting.cz, +420 604 655 852 

Přihlášky: Do 27. 5. 2022 na email: prihlasky@powerlifting.cz  

Přihlášky zasílá univerzita, vyšší odborná škola nebo sdružený subjekt (oddíl/klub), 

který je členem Českého svazu silového trojboje. 

Startovní listina bude průběžně aktualizována na stránkách www.powerlifting-csst.cz. 

Kategorie:  

• Váhové kategorie žen: (-47, -52, -57, -63, -69, -76, -84, +84)  

• Váhové kategorie mužů: (-59, -66, -74, -83, -93, -105, -120, +120) 

V případě nízkého počtu soutěžících v některé z hmotnostních kategorií mohou být 

tyto kategorie sloučeny. Sloučení kategorií nemusí probíhat v souladu se Soutěžním 

řádem ČSST.  

Sloučení kategorií proběhne tak, aby byly dodrženy pravidla České asociace 

univerzitního sportu a s tím související udělování titulu „Akademický mistr ČR 

v klasickém silovém trojboji pro rok 2022“. 

Sloučené kategorie budou vyhodnoceny dle IPF GL bodů. 

Úhrada nákladů: Soutěžící startují na náklady vysílající organizace. 

Rozhodčím budou náklady hrazeny podle Soutěžního řádu a Směrnice ČSST. 

Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu.  
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Ubytování: Zájemci o ubytování se mohou ubytovat přímo v areálu sportoviště 

www.scentrum.eu. V případě zadání kódu PWL22 získají 15 % slevu. 

Titul: Vítěz váhové kategorie získá titul „Akademický mistr ČR v klasickém silovém 

trojboji pro rok 2022“, za předpokladu, že v jedné váhové kategorii budou startovat 

alespoň čtyři soutěžící ze tří oblastí (Praha, Čechy, jižní Morava, severní Morava). 

První tři v každé váhové kategorii obdrží medaile.  

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

Harmonogram akce:  

Prezentace a vážení:  8:00 – 9:30 

Rozdělení do skupin:  9:30 – 10:00 

Soutěž:    10:00 – 17:00 

Vyhlášení výsledků:  17:00 – 17:30 

Soutěž bude slavnostně zahájena v 9:55 

Předpokládaný konec soutěže se může změnit. 

Pravidla: Soutěž je určena pro studenty vysokých škol a vyšších odborných škol v ČR bez 

omezení věku.  

Všichni soutěžící musí být členy Českého svazu silového trojboje. 

Soutěžící je povinen předložit při prezenci soutěžní licenci, průkaz totožnosti a platnou 

lékařskou prohlídku na soutěžní licenci nebo formou samostatného dokumentu. 

Soutěží se podle Pravidel silového trojboje a soutěžního řádu ČSST platného od 

1. ledna 2021 ve znění pozdějších dodatků k těmto dokumentům. 

Protesty: Námitky se podávají delegátovi ČSST s vkladem 100,- Kč. 

Hlavní činovníci závodu:  

Ředitel soutěže: Jiří Prášek 

Moderátor: Kristýna Rakovská 

Zdravotník: Lucie Hadáčková 

Odvolací komise: Delegát ČSST 

Pořadatelský tým: Členové Sportovního klub ZLOBR Sedlčany 

Hlavní rozhodčí: Hana Takáčová (ČSST I. třídy)   

Postranní: Martin Turek (ČSST II. třídy), Zdeněk Tuháček (ČSST II. třídy) 

Delegát: Miroslav Vacek (IPF I. třídy) 

http://www.scentrum.eu/


   

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

Soutěžící jsou povinni na slavnostní nástup a k vyhlášení výsledků nastoupit ve 

sportovním úboru. 

 

Datum: 14. března 2022 

 

Ing. Jiří Prášek 

ředitel závodu 

 

 

 

Další partneři: 

 

 


