PROPOZICE

19. Mistrovství  Čech  v benčpresu – mužů a žen

Sedlčany 12. března 2011

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Pořadatel:         Oddíl silového trojboje SK Zlobr Sedlčany z pověření VV ČSST
Datum konání: sobota 12. března 2011
Místo konání:   Nová sportovní hala Gymnázia, Nádražní ulice  90,(parkoviště za budovou gymnázia)
Přihlášky:         Poslat nejpozději do 7.3. 2011 na e-mail: jirkaprasek@seznam.cz nebo na adresu: Petr Macák, 28. října 179, Sedlčany 264 01.
Přihlášky k soutěži musí obsahovat všechny údaje dle Soutěžního řádu. 
Informace:        Petr Macák, tel.: 776 849 860 
Ubytování:        Ubytovna Taverny-Řehák, Sedlčany, tel: 728 532 078, ubytovna Tatran-Neužilová, 723 373 244, zajistit si nejpozději 14 dní předem. 
Cena za lůžko 250 Kč.
Úhrada nákladů: Soutěžící startují na náklady vysílající organizace. Rozhodčím budou náklady hrazeny dle Soutěžního řádu a Směrnice ČSST.
	Pokud závodník z jakéhokoli důvodu nepředloží při prezentaci závodnickou licenci, bude připuštěn k soutěži pouze po složení kauce 1 000 Kč k rukám delegáta ČSST. Pokud bude zjištěno, že je závodník řádně zaregistrován, bude mu kauce vrácena, v opačném případě kauce propadá ČSST a výsledky závodníka dosažené na soutěži budou anulovány. 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Předpis:            Soutěží se dle Pravidel silového trojboje platných od 1.1.2011 a Soutěžního řádu     vč. změn a dodatků.
Startují:            Muži a ženy jejichž základní pokus je minimálně na úrovni III.VT.
   Ženy: do 47 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 72 kg, 84 kg a nad 84 kg
   Muži: do 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg a nad 120 kg. 

Startovní limity:	Ženy			Kg		Muži			Kg
do 47 kg		45		do 59 kg		105	
			do 52 kg		50		do 66 kg		115
			do 57 kg		52,5		do 74 kg		125
			do 63 kg		57,5		do 83 kg		135
			do 72 kg		62,5		do 93 kg		142,5
			do 84 kg		67,5		do 105 kg		150
		          	nad 84 kg		72,5		do 120 kg		157,5
								nad 120 kg		160

Podmínka účasti: Včas a řádně zaslaná přihláška k soutěži, obsahující všechny náležitosti dle
            	Soutěžního řádu. 
   Řádně zaplacený roční oddílový poplatek ČSST a závodní licence. 
Námitky a odvolání: Protesty a námitky podávat písemně u delegáta ČSST s vkladem 100 Kč.


Sbor činovníků:
Ředitel soutěže: Macák Petr
Hlasatel:             Dvořák Pavel
Zdravotník:       MUDr Zámostný Ladislav 
Zapisovatelé a nakladači: Členové sportovního klubu Zlobr Sedlčany
Odvolací komise: delegát ČSST
Sbor rozhodčích:
Hlavní rozhodčí: Vacek Miroslav - I. IPF
Postranní:            Šťastný Adam   - 2. tř.
      Hrabalová Jana  - 3.  tř.
Delegát ČSST:    Stifter Vilém      - 1. tř
Časový pořad soutěže:
                            10.00 - 11.30 prezentace a vážení
                            11.30 - 12.00 příprava a zahájení soutěže               
                            12.00 - 18.00 soutěž
                            18.00 - 18.30 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
Tituly a ceny:    Závodníci na prvních třech místech obdrží medaile, diplomy a věcné ceny.    	 
Různé: 	    Vstup do tělocvičny povolen pouze po přezutí! 
    Dopingová kontrola dle Soutěžního řádu silového trojboje. 
Každý trenér je povinen mít na sobě, při vstupu do rozcvičovny a soutěžních prostor, oblečenu teplákovou souprav, buď s dlouhými, nebo krátkými sportovními kalhotami. Místo bundy může mít oblečeno tričko. V případě, že nebude toto pravidlo dodržovat, může hlavní rozhodčí nebo delegát ČSST rozhodnout o jeho vyloučení z rozcvičovny a všech dalších soutěžních prostor.
Každý soutěžící je povinen dostavit se na vyhlašování výsledků oblečen do teplákové soupravy. Může mít místo bundy tričko. Jediné povolené logo je název oddílu za který soutěží, nebo jméno závodníka. Soutěžící, který nesplní uvedené ustanovení, pokud neutrpěl zranění a nemusel podstoupit lékařské ošetření, neobdrží věcnou cenu nebo medaili.

Schvalovací doložka:

Propozice schváleny v Pacově dne: 22.12..2010 – Vladimír Tejrovský, předseda STK


Macák Petr, v.r.  
 ředitel soutěže                                                                                                                                     

