
14. ROČNÍK PODOLSKÉHO BENCHPRESSU 
Propozice 

Pořadatel: Sportoviště Pod-O-Gym kolejního klubu Pod-O-Lee  
Termín soutěže: 28.11.2019, 17:30 (registrace) 
Sponzoři a spolupořadatelé akce: 
Kolejní klub Pod-O-Lee, Studentská unie ČVUT, SÚZ ČVUT, Fond 
studentkých projektů ČVUT 
 

 

 

 
 
Hlavní organizátor: 

Otakar Zich, správce Pod-O-Gym, Ota.Zich@seznam.cz , +420723011894, Josefa Ševčíka 
837/4, Most 
Další organizátoři: 

 Matěj Bohůněk, zástupce správce Pod-O-Gym, bohus.mb@gmail.com, Sedlec-
Prčice Komenského 113, Tábor 

 Josef Černík, člen týmu Pod-O-Gym, j.cernik@pod.cvut.cz, Bojiště 537, Sadská 
289 12, Brandýs Nad Labem 

Rozhodčí: Zdeněk Sedmík 
Čestný Host: Vlastimil Kužel 
Cena registrace: zdarma 
Místo soutěže: Menza kolejí Podolí, Na Lysině 12, Praha 4 

Nejbližší stanice metra od místa soutěže je zastávka Pražského Povstání na metru C. Na 
mapě je šipkou znázorněno místo konání a v zeleném kruhu stanice metra. Od metra je 
areál kolejí vzdálen 10 minut chůzí. 
Parkovat je možné v okolí areálu (placené parkoviště do 20 hod - zóny). 
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Soutěžit se bude v následujících kategoriích 

• Muži (studenti do 26 let) 

• do 75kg 

• do 85kg 

• do 95kg 

• nad 95kg 

• Ženy dle wilkse (studentky do 26 let) 

• Členové Pod-O-Gym bez omezení 

 
Studenti se při registraci a vážení na místě prokážou studentským průkazem. Platnost 
členství v Pod-O-Gym budou ověřena vůči internímu systému. 

Program 

• 17:30 – 18:00 registrace 

• 18:15 start první kategorie muži do 75 kg 
Následuje kategorie muži do 85 kg, muži do 95 kg a muži nad 95 kg 
Poslední startující kategorií budou ženy 

• 21:00 vyhlášení výsledků 
 

*Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu v průběhu večera. Harmonogram může být upravován dle počtu 
přihlášených soutěžících v daných kategoriích. 

 
Pravidla Soutěže 

• Soutěžit se bude bez použití speciálního dresu 

• Bandáže zápěstí jsou povoleny, opasek široký max. 10 cm 

• Bandáže loktů jsou zakázány 

• Maximální šířka úchopu 81 cm (mezi ukazováky) 

• Zakázán bezpalcový úchop a úchop podhmatem 

• Je požadován stop tlak 

• Závodník musí počkat na povel "start" při zahájení a na povel "odložit" při ukončení 
pokusu 

• Závodníci mají k dispozici 3 pokusy 

• Pohyb nohou a zvedání hlavy během pokusu není povoleno 

• Mírně nesouměrný pohyb paží během pokusu je povolen 

• Zastavení činky nebo její nepatrný pokles během pokusu není povolen 

• Je zakázáno odrážet činku od hrudníku 

• Není povolen jakýkoliv kontakt činky s lavičkou nebo s její konstrukcí během 
soutěžního pokusu 

• Závodů se nesmí zúčastnit závodníci mladší 16 let 

• Předepsaným oděvem je sportovní oblečení a sportovní obuv(bez superdresů) 

• Závodníci startují na vlastní riziko 

• Je zakázáno použití podložek pod nohy 

• Je zakázáno nadzvednutí hýždí během pokusu - mostování 

• Vážení závodníků proběhne při registraci těsně před zahájením soutěže 

Je zákaz účasti závodníka, rozhodčího, funkcionáře nebo trenéra pod výkonem 
dopingoveho trestu. 

 
Každý účastník závodí na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že 
pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví (včetně případné smrti) a 
majetku, pokud taková škoda při soutěži vznikne. 
 
Na místě bude přítomen zdravotník. 


	14. ROČNÍK PODOLSKÉHO BENCHPRESSU Propozice
	Soutěžit se bude v následujících kategoriích
	Program
	Pravidla Soutěže

