
PROPOZICE 
3.ročník národní ligy Čech v silovém trojboji 

Sokolov 29.9. 2012 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ : 
Pořadatel :                             TJ Baník Sokolov, Sp.Chodov 

Datum konání :                     Sobota 29.9. 2012  

Místo konání :                       Základní škola Křižíkova 1916 

Přihlášky :                             Zaslat nejpozději do 24.9. 2012 na adresu : Pavel Schauer, Revoluční 507, Nové Sedlo 357 34                                                                 

                                                nebo e-mail:   biodedek@seznam.cz 

                                                Přihlášky k soutěži musí obsahovat všechny údaje dle soutěžního řádu ČSST. 

Informace :                           Pavel Schauer, tel.606 627 923, e-mail: biodedek@seznam.cz  

Ubytování :                           Ubytování nezajišťujeme 

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 ST a soutěžního řádu platných od 1.1. 2011  

Startují :                                 Čtyřčlenná družstva v libovolných hmotnostních kategoriích, která budou hodnocena podle  

                                               Wilksova koeficientu. 

Podmínky účasti :                Včas a řádně poslaná přihláška, závodní licence a průkaz totožnosti.  

Námitky a odvolání :            Podávají se delegátovi ČSST s vkladem 100 Kč.  

 

Sbor činovníků : 

Ředitel soutěže :                    Petr Hrubý                

Hlasatel :                               Takáčová  Hana I tř. 

Zdravotník :                          Alena Rysková 

Zapisovatelé a nakladači :  Členové oddílu TJ Baník Sokolov 

Odvolávací komise :            Delegát ČSST 

 

Sbor rozhodčích : 

Hlavní rozhodčí :                 Veselý Ivan IPF 

Postranní rozhodčí :            Schauer Pavel I tř. 

                                               Šrámek Jan I tř. 

Delegát ČSST :                     Takáčová  Hana I tř. 

 

Časový pořad :                     8:00-9:30 prezentace 

                                               9:30-10:00 rozdělení do skupin 

                                              10:00-16:00 soutěž 

                                              16:00-17:00 zpracování a vyhlášení výsledků   

 

Tituly a ceny :                   Družstva s nejvyšším součtem bodů dle Wilkse, která se umístí na prvních třech místech, obdrží  

                                           medaile a věcné ceny od sponzorů. Na soutěži nebudou vypisovány a předávány diplomy. Každé  

                                               družstvo může do 14 dnů po skončení soutěže požádat (telefonicky, e-mailem nebo dopisem) na  

                                               sekretariátu ČSST o vystavení diplomu, který mu náleží. Tento diplom bude následně zaslán  

                                               bezplatně na požadovanou adresu. 

Různé :                                 Každý vylosovaný závodník je povinný podrobit se dopingové zkoušce. Závodníci jsou 

povinni dostavit se na slavnostní nástup a k vyhlášení výsledků ve sportovním úboru. Soutěžící, který nedodrží toto 

ustanovení, neobdrží medaili, pohár ani věcnou cenu. Každý trenér musí být oblečen ve sportovním úboru. Pokud tak 

neučiní, může ho hlavní rozhodčí nebo delegát ČSST vyloučit z rozcvičovny a z okolí sportoviště. 

 

                                                                                                                                                      

Schvalovací doložka : Propozice schválil Dušan Švarcbach, předseda STK ČSST v Litvínově dne 16.8.2012 

 

 

 

 

 

 


