
 
Všeobecná pravidla silového trojboje 
 
1. Hmotnostní kategorie 
Ženy: do 43 kg (dorostenky/juniorky), do 47 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 72 kg, 84 kg a nad 84 kg 
Muži: do 53 kg (dorostenci/junioři), do 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg a 
nad 120 kg 
 
2. Každé národní družstvo může být zastoupeno maximálně osmi soutěžícími rozdělenými do 
osmi hmotnostních kategorií u mužů a sedmi soutěžícími v sedmi hmotnostních kategoriích u 
žen. U dorostenců a juniorů devíti a u dorostenek a juniorek osmi soutěžícími.  
V jedné hmotnostní kategorii nesmí být více než dva soutěžící téže národnosti. 
 
3. Nominace na mezinárodní soutěže 
Váhová kategorie uvedená u každého závodníka ve finální nominaci zaslané nejpozději 21 
dnů před zahájením soutěže je konečná. Po konečné nominaci není možné změnit váhovou 
kategorii. 
 
4. Hodnocení družstev 
Do soutěže družstev se na všech mezinárodních soutěžích započítávají pouze bodová 
hodnocení pěti nejlépe umístěných soutěžících každého národního družstva. 
 
5. Vyhlášení vítězů 
Závodník má povinnost zúčastnit se vyhlašování vítězů, a to ve sportovní soupravě 
v národních barvách nebo v tričku s logem schváleným IPF a sportovních kraťasech. 
Závodník, který tak neučiní, neobdrží medaili ze soutěže. Výjimkou je zranění závodníka 
vyžadující neodkladný lékařský zásah. 
 
6. V případě otevřené soutěže kombinované např. se soutěží dorostenců a juniorů má 
závodník možnost volby závodit buďto v otevřené nebo dorostenecké/juniorské kategorii. 
 
Osobní vybavení 
 
1. Jedinou povolenou úpravou dresu je zúžení v místě původních švů s tím, že není dovoleno 
původní švy párat. U dresů na benčpres je navíc tato úprava omezena pouze na oblast rukávů. 
Rukávy není povoleno krátit. Jakékoliv úpravy dresů v oblasti hrudníku jsou nepřípustné. 
Pokud délka přebytečného materiálu po zkrácení ramínek přesahuje 3 cm, je nutné ho 
k ramínkům přišít. 
 
2. Seznam povoleného vybavení je zmražen do 31.12.2014, do té doby nebude žádné nové 
vybavení schvalováno 
 
3. Výše poplatku za povolení užívání loga sponzora na vybavení závodníka na mezinárodních 
soutěžích bude stanovována Výkonným výborem IPF. 
 



 
 
Disciplíny silového trojboje a jejich provedení 
 
1. Dřep 

• Bylo zrušeno pravidlo o uložení činky na zádech nejníže o průměr osy činky pod 
vrcholem deltového svalu. 

• Kromě úkroku vpřed a vzad není povolen ani úkrok stranou. 
 
2. Benčpres 

• Zřetelně nestejnoměrná extenze paží během pohybu vzhůru není důvodem k neuznání 
pokusu. 

• Pohyb chodidel po podložce není důvodem k neuznání pokusu. 
• Není možné měnit umístění značek pro maximální šíři úchopu v případě 

nesouměrného úchopu 
• Není možné předkládat lékařské osvědčení o anatomické vadě nedovolující úplné 

propnutí paží v loktech 
 
3. Mrtvý tah 

• Kromě úkroku vpřed a vzad není povolen ani úkrok stranou. 
 
Průběh soutěže 
 
1. Změny prvního pokusu je možné nahlašovat až do doby 3 minut před zahájením prvního 
kola dané disciplíny, resp. do tří posledních pokusů předcházející skupiny. 
 
2. V případě soutěží v benčpresu jako samostatné disciplíně je možné, aby skupiny byly 
tvořeny až dvaceti závodníky. 
 
Rozhodčí a jury 
 
1. Ženy – rozhodčí mohou místo kravaty nosit šátek příslušné barvy. 
 
2. Jury může měnit rozhodnutí rozhodčích jen v případě rozhodnutí 2 ku 1, a to jednohlasně. 
 
3. Pokud je hmotnostní kategorie rozdělena na skupiny, měly by mít všechny stejné rozhodčí. 
V případě, že je nutné rozhodčí vystřídat, mělo by k tomu dojít mezi disciplínami tak, aby 
pokusy všech závodníků v jedné disciplíně byly posuzovány stejnými rozhodčími. 
 
Světové rekordy 
 
1. V návaznosti na změnu váhových kategorií dojde ke zmražení stávajících rekordů k datu 
31.12.2010, budou nastaveny nové standardy pro evropské a světové rekordy v jednotlivých 
váhových kategoriích. 
 
 



 
 
2. Evropské a světové rekordy bude možné překonávat jen na evropských nebo světových 
soutěžích, ne na národních šampionátech. 
 
Ostatní 
 
1. Pro trenéry na mezinárodních soutěžích je stanovena povinnost být oblečen do sportovní 
soupravy v národních barvách nebo do trička s logem schváleným IPF a sportovních kraťasů. 
V případě nesplnění této povinnosti jsou technický kontrolor nebo jury oprávněni trenéra 
vykázat z rozcvičovny a okolí závodiště. 
 
2. Všichni závodníci, trenéři, rozhodčí a zástupci národní federace musí na mezinárodních 
soutěžích být ubytováni v oficiálním hotelu nebo musí zaplatit organizátorovi soutěže 
administrativní poplatek v paušální výši 100 EUR. Pokud tak neučiní, neobdrží akreditaci a 
budou vyloučeni ze soutěže. 
 
3. Pokud se závodník proviní proti antidopingovým pravidlům tak, že mu bude uložen zákaz 
činnosti v délce trvání 2 roky a více, budou mu anulovány všechny evropské a světové 
rekordy dosažené od 1.1.2011. V takovém případě bude po dobu 30 dní rekord otevřený pro 
přihlašování výkonů dosažených za podmínek stanovených pro světové rekordy. Po uplynutí 
třicetidenní lhůty dojde k prohlášení za rekord nejvyššího takto přihlášeného výkonu nebo 
bude rekord vrácen na předcházející hodnotu podle toho, který výkon bude vyšší. Potrestaný 
závodník bude navíc do budoucna zbaven nároku na registraci případných dalších rekordů, 
které vytvoří. 
 


