
PROPOZICE
19. mistrovství Moravy v silovém trojboji mužů a žen
Krnov 5. 3. 2011

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Pořadatel: 	Oddíl silového trojboje TJ Lokomotiva Krnov z pověření VV ČSST
Datum konání:  	Sobota 5. 3. 2011	
Místo konání: 		Sportovní Hala TJ Lokomotiva Krnov, Bruntálská 59.
Přihlášky: 	Poslat nejpozději do 28. 2. 2011 na mail powerkrnov@seznam.czheinrich.michal@seznam.cz
Přihlášky k soutěži musí obsahovat všechny údaje dle Soutěžního řádu. 
Informace:                   Václav Stuchlík tel: 554  614 632, mobil 721 653 161, 
	Heinrich Michal: telefon 722 167 118
Ubytování: 	 	Sportovní hala TJ Lokomotivy Krnov. Žádosti o ubytování zasílejte spolu s
                  	přihláškou do soutěže.                                                                  
Úhrada  nákladů: 	Soutěžící startují na náklady vysílající organizace.
                              	Rozhodčím budou náhrady hrazeny podle 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 podle Pravidel silového trojboje platných od 1.1.2011 a Soutěžního řádu vč. změn a dodatků.
Startují: 		závodníci nominovaní  STK ČSST. 
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. 
Pro závodníky kteří nemají platnou MVT z roku 2010 je tento závod jako nominační pro mistrovství ČR. 
Podmínka účasti:	Včas a řádně poslaná přihláška. Závodník, který nebude řádně přihlášen, zaplatí pokutu 500 Kč.
                                       Doklad o řádně zaplaceném ročním oddílovém poplatku
Námitky a odvolání:    Podávají se delegátovi ČSST s vkladem 100 Kč.

Sbor činovníků:
Ředitel soutěže: 	Heinrich Michal
Hlasatel: 	  	Stuchlík Václav
Zdravotník: 	  	MUDr. Lucký Petr
Zapisovatelé a nakladači: Členové oddílu silového trojboje TJ Lokomotiva Krnov
Odvolací komise: 	Delegát svazu. 

Sbor rozhodčích.
Hlavní rozhodčí:	Ledvina Jiří - 2.tř.
Postranní: 		Zelinka Zdeněk - 1. tř.
			Kolář Alexander - 1. tř.
Delegát ČSST:		Krček Stanislav - 2. tř. IPF
                                                
Časový pořad soutěže:
                                      07.00 – 08.30  	prezentace a vážení
                                   08.30 – 09.00 	rozdělení do skupin
                                   09.00 – 19.00 	soutěž
                                     19.00 -  19.30 	vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Tituly a ceny:              Závodníci na prvních třech místech obdrží medaile, diplomy a věcné ceny.

Různé: 	Každý trenér je povinen být oblečen ve sportovním úboru. V případě, že nebude toto ustanovení dodrženo, může hlavní rozhodčí nebo delegát ČSST rozhodnout o jeho vyloučení z rozcvičovny a okolí sportoviště.
Každý soutěžící je povinen dostavit se na vyhlašování výsledků ve sportovním oblečení. Soutěžící, který nesplní uvedené ustanovení, neobdrží medaili, diplom ani věcnou cenu.
Každý vylosovaný soutěžící je povinen podrobit se dopingové kontrole.

Schvalovací doložka:

Propozice schválil: Vladimír Tejrovský, předseda STK VV ČSST v Pacově dne 9. 12. 2010.


						Heinrich Michal v.r.
                                                                                                              	    ředitel soutěže
                                                                                                      



