
PROPOZICE 
21. mistrovství České republiky dorostenců a juniorů v silovém trojboji s mezinárodní účastí 

(Nymburk, 9. března 2013) 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:  
Pořadatel:  Oddíl silového trojboje TJ Sokol Nymburk z pověření VV ČSST ve spolupráci s agenturou 

Taurus s.r.o. 
Datum konání: sobota 9. 3. 2013 
Místo konání:   Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, 288 02 Nymburk, www.scnb.cz  
Přihlášky:  Zaslat nejpozději do 4. 3. 2013 na adresu: Miroslav Vacek, Ke Strouze 2498, Nymburk, PSČ 

288 02 nebo na e-mail: vacek@powerlifting.cz, fax: 325 514 350. Přihlášky k soutěži musí 
obsahovat všechny údaje dle Soutěžního řádu ČSST. 

Informace:  Miroslav Vacek, mobil: 606 911 991, e-mail: vacek@powerlifting.cz  
Ubytování:  Požadavky na ubytování zasílejte nejpozději do 25.2.2013. Ubytování bude zajištěno ve 

Sportovním centru v Nymburce www.scnb.cz. Cena za ubytování včetně snídaně činí 400 Kč 
za osobu/noc.  
Všichni účastníci mistrovství (závodníci, trenéři, členové doprovodu) mají možnost objednat 
si oběd, případně večeři. Cena oběda i večeře činí 120 Kč. Závazná objednávka stravování 
musí být zaslána spolu s přihláškou nejpozději do 4.3.2013.  

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 1.1.2011 a Soutěžního řádu ČSST 

včetně změn a dodatků. 
Startují:  Dorostenky, dorostenci, juniorky a junioři nominovaní STK ČSST a pozvaní zahraniční 

závodníci těchto věkových kategorií. 
 Dorostenky a juniorky: do 43, 47, 52, 57, 63, 72, 84 a nad 84 kg 
 Dorostenci a junioři: do 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 a nad 120 kg 
 V případě nízkého počtu závodníků v některých z hmotnostních kategorií, mohou být tyto 

kategorie sloučeny. Soutěžící ve sloučených kategoriích budou vyhodnocováni dle Wilksova 
koeficientu. 

Podmínka účasti: Včas a řádně zaslaná přihláška k soutěži obsahující všechny náležitosti dle Pravidel silového 
trojboje a Soutěžního řádu ČSST. Závodník, který nepošle přihlášku nebo pošle přihlášku po 
stanoveném termínu, zaplatí ve prospěch pořadatele pokutu 500 Kč. 

Námitky a odvolání: Podávají se delegátovi ČSST s vkladem 100 Kč 
 
Sbor činovníků: 
Ředitel soutěže:   Miroslav Vacek 
Hlasatel:    Miroslav Vacek, Lukáš Doubek 
Zdravotník:    MUDr. Iva Mrázková 
Zapisovatelé a nakladači: Členové oddílu silového trojboje TJ Sokol Nymburk 
Odvolací komise:   Delegát ČSST 
 
Sbor rozhodčích:  Dopolední část:    Odpolední část: 
Hlavní rozhodcí:  Stanislav Krček (IPF II.)   Ivan Veselý (IPF II.) 
Postranní:   Lukáš Doubek (IPF II.)   Adam Šťastný (ČSST II.) 

Rozhodčí SAKFST   Rozhodčí SAKFST 
Delegát ČSST:   Hana Takáčová (ČSST I.)   Hana Takáčová (ČSST I.) 
 
Časový pořad:   Dopolední část:    Odpolední část: 
Prezentace a vážení:  7.00 –   8.30 hod.    12.00 – 13.30 hod. 
Vlastní soutěž:   9.00 – 13.45 hod.    14.00 – 18.30 hod. 
 
Soutěž bude slavnostně zahájena v 8:50 hod. 
 
Dopoledne startují: dorostenky, juniorky, dorostenci všech hmotnostních kategorií a junioři do 53, 59, 66, 74 kg 
Odpoledne startují: junioři do 83, 93, 105, 120 a nad 120 kg 
 
Po skončení soutěže budou vyhlášeny výsledky dopolední a odpolední části 21. mistrovství České republiky 
dorostenců a juniorů v silovém trojboji s mezinárodní účastí pro rok 2013 a dále budou vyhlášeni nejlepší 
dorostenci a junioři ČSST roku 2012. 
 
Tituly a ceny:  Závodníci na prvních třech místech obdrží medaili a pohár.  
 V rámci vyhlášení výsledků mistrovství ČR (hodnoceno bez zahraničních účastníků) obdrží závodníci 

na prvních třech místech medaili a věcné ceny. 



V absolutním pořadí (hodnoceno včetně zahraničních účastníků) budou vyhodnoceni nejlepší tři 
dorostenky, dorostenci, juniorky a junioři, kteří obdrží pohár a věcné ceny. 
Na soutěži nebudou vypisovány a předávány diplomy. Každý medailista může do 14 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: Závodníci jsou povinni dostavit se k vyhlášení výsledků ve sportovním úboru. 
 Každý vylosovaný závodník je povinen podrobit se dopingové kontrole 
 
V Nymburce 5.2.2013       Miroslav Vacek v.r. 
       ředitel soutěže 
 
Schvalovací doložka:   
Propozice schválil: Dušan Švarcbach, předseda STK ČSST v Litvínově dne 6.2.2013 
 


