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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY a  
EXTRALIGA DRUŽSTEV  
v benchpressu (tlaku na lavičce) 
 
Vrchlabí 
25. dubna 2015 
                                                                                                
 
 
1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
Pořadatel:   Powerlifting Vrchlabí  
Datum konání:   25. dubna 2014 (sobota) 
Místo konání:   Kulturní dům Střelnice Vrchlabí, Vančurova 378, 54301 Vrchlabí  

GPS poloha: 50°37'53.61"N; 15°36'41.21"E 
Charakter soutěže:  Otevřené mistrovství, kterého se mohou zúčastnit i nečlenové FČST. 
 
Přihlášky:  Poslat nejpozději do 25. března 2015 a zároveň uhradit startovné. 

- online přihláška: http://goo.gl/forms/hoHqIuPSTC 
- startovní listina: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tvIZW4IFrcw5QVVl1i6iiFLSRlbHJV9
1HVwJbn0NIjs/pubhtml 

 
Přihlášení po tomto termínu (26. března – 17. dubna) je možné, avšak se 
zvýšeným startovným (o 200 Kč za 1 start). 
Přihlášení v týdnu před konáním MČR (18. – 24. dubna) není možné. O 
individuálních žádostech a stanovení podmínek startu závodníka bude 
rozhodovat ředitel soutěže. 

 
Informace:   Tomáš Kalenský (tel: 721 872 922), Luděk Kalenský (tel: 603 728 733) 
Facebook událost: https://www.facebook.com/events/744849165603346/ 
FB PWL Vrchlabí: https://www.facebook.com/powerliftingvrchlabi 
WEB FČST:  https://www.powerliftingczech.cz/ 
 
 
2) SOUTĚŽE - VYHODNOCENÍ 
SOUTĚŽ – MČR v benchpressu 

a) v benchpressu RAW (bez vybavení – opasek, bandáže) 
b) v benchpressu EQUIP (s vybavením – superdres, opasek, bandáže) 

 
VYHODNOCENÍ – MČR v benchpressu 
Vyhodnocení bude probíhat podle pravidel silového trojboje GPC (FČST). 

a) Jednotlivci: věkové a váhové kategorie podle pravidel GPC. 
b) Absolutní pořadí věkových kategorií bez rozdílu vah:  

http://goo.gl/forms/hoHqIuPSTC
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tvIZW4IFrcw5QVVl1i6iiFLSRlbHJV9
https://www.facebook.com/events/744849165603346/
https://www.facebook.com/powerliftingvrchlabi
https://www.powerliftingczech.cz/


 

 2

a. Dorostenci + Junioři, Masters: Přepočet podle věkového a váhového 
koeficientu. 

b. Open: Přepočet podle váhového koeficientu. 
c. Ženy. Přepočet podle váhového koeficientu. 

 
SOUTĚŽ – Extraliga družstev 

a) v benchpressu RAW (bez vybavení – opasek, bandáže) 
b) v benchpressu EQUIP (s vybavením – superdres, opasek, bandáže) 

 
VYHODNOCENÍ – Extraliga družstev 
Vyhodnocení bude probíhat podle pravidel silového trojboje GPC (FČST). 
Družstva jsou tříčlenná a členy družstva mohou být pouze členové příslušného klubu 
vedeného pod FČST. Hostování závodníků z cizího klubu není povoleno. Jeden klub však 
může vytvořit více družstev (družstva jednotlivého klubu pak budou označena písmeny „A“, 
„B“ , „C“ atd.). Výsledky v soutěži družstev budou počítány pomocí součtu reshel bodů 
jednotlivých závodníků (k věku závodníka nebude přihlíženo, foster ani mcculough koeficient 
nebude započítán). 
 
 
3) STARTOVNÉ 
Startovné na MČR v roce 2015 bylo stanoveno: 

• 350 Kč / závodník pro start v 1 kategorii (RAW nebo Equip).  
• 550 Kč / závodník pro start ve 2 kategoriích (RAW i Equip). 
• Pro nečleny FČST bude celkové startovné zvýšeno o 200 Kč.  
• Pro soutěžící, kteří se přihlásí po termínu uzávěrky (25. 3. 2014), bude startovné 

zvýšeno o 200 Kč. 
• 600 Kč / družstvo pro start v 1 kategorii (RAW nebo Equip). 
• Pro družstvo, které se přihlásí po termínu uzávěrky (25. 3. 2014), bude startovné 

zvýšeno o 300 Kč. 
 

Uhrazení startovného: Převodem nebo vkladem na bankovní účet klubu Powerlifting 
Vrchlabí (č. účtu 241695181/0300). Do zprávy nutno napsat identifikaci závodníka či družstva 
(např.: příjmení platícího).  
Platbu proveďte do 25. 3. 2014! 
 
 
4) TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
Soutěží se dle Pravidel a Soutěžního řádu silového trojboje FČST (veškeré informace a 
dokumenty lze najít na webových stránkách FČST - www.powerliftingczech.cz). 
Vybavení soutěžících musí být v souladu s Pravidly silového trojboje.  
Startovat mohou všichni závodníci, kteří mají zaplacené startovné a Výkonný výbor ani 
Kontrolní komise FČST nevznesli námitku proti jejich účasti.  
Podmínkou účasti je včas a řádně zaslaná přihláška k soutěži a řádně uhrazené startovné, 
podepsaný formulář o startu na vlastní nebezpečí (bude podepisován při vážení). 
Námitky a protesty se podávají se odvolacímu činovníkovi se vkladem 500,- Kč.  
 

http://www.powerliftingczech.cz
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5) SBOR ČINOVNÍKŮ  
Ředitel soutěže:  Tomáš Kalenský  
Hlavní pořadatel:  Luděk Kalenský 
Moderátor:    Stanislav Kosař 
Zdravotník:   bude doplněn   
Nakladači:   Powerlifting Vrchlabí  
Zapisovatelé:   Luděk Kalenský & Powerlifting Vrchlabí 
Odvolací činovník:  Tomáš Kalenský (ředitel soutěže) 
 
 
6) SBOR ROZHODČÍCH  
Akreditovaní rozhodčí FČST. 
Tomáš Kalenský, Libor Hurdálek, Martin Hurdálek, Eva Kobrlová, Jan Suda a další. 
  
 
7) ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE  
Pátek - 19. dubna 2015  
          17:00 - 19:00  prezentace a vážení 
 
Sobota - 20. dubna 2015 

08:00 - 10:00 prezentace a vážení  
11:00 - 11:10  slavnostní zahájení  
11:15 - 18:00  vlastní soutěž 
18:30 - 19:30  vyhlášení výsledků  
19:30 - 19:40  slavnostní ukončení 

 
Přesný rozpis harmonogramu soutěže podle skupin bude vyhotoven a uveřejněn po uzavření 
přihlášek (po 25. 3. 2014). Z tohoto důvodu může dojít k posunům času vyhlášení výsledků a 
ukončení soutěže. 
 
 
8) TITULY A CENY 
Závodníci obdrží medaile (první tři místa v každé kategorii), diplomy (každý závodník), poháry 
(první tři místa v absolutním pořadí) a věcné ceny.  
 

 
9) POJIŠTĚNÍ 
Vzhledem k situaci, že pořadatelem nelze pojistit účastníky soutěže, je každý z účastníků 
povinen zajistit si vlastní pojištění (jeho forma je věcí rozhodnutí závodníka a jeho 
doprovodu). Za toto odpovídají vedoucí příslušných klubů. Vedoucí klubu tak přihláškou 
potvrzuje, že zajistil, aby všichni členové jeho klubu startující na závodech i jejich doprovod 
byli pojištěni. Rovněž každý individuální závodník podáním přihlášky potvrzuje, že zajistil své 
pojištění a pojištění svého doprovodu. Při vážení každý závodník dále podepíše prohlášení o 
startu na soutěži na vlastní riziko. Bez potvrzení a prohlášení výše uvedených nebudou 
závodník ani jeho doprovod připuštěni k soutěži. 
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10) UBYTOVÁNÍ 
Navrhované ubytování pro závodníky bude doplněno. 
 
 
11) DALŠÍ  
Mistrovství ČR FČST je nominačním závodem na mezinárodní mistrovské soutěže 
v benchpressu (ME a MS GPC 2015).  
MČR FČST je otevřené, mohou se jej zúčastnit i nečlenové FČST. 
Výsledky jsou započítávány do Powerlifting GP FČST 2015 v souladu s pravidly tohoto 
seriálu. 
Startovat ve dvou věkových kategoriích (například junior se zároveň přihlásí do kategorie 
open) není pravidly GPC povoleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  Tomáš Kalenský 
Dne:   20. 12. 2015 
Schválil:  Výbor FČST 

 
 

 


