Český svaz vzpírání

Rozpis
ČEZ ligy ve vzpírání družstev žen a ligy juniorek pro rok 2016
1. Řízení soutěže
Soutěž řídí Český svaz vzpírání prostřednictvím soutěžní komise ČSV
2.Účastníci soutěže
ČEZ liga žen - družstva žen ve věku 15 let a starší (r. 2001 a starší) v libovolných hm.
kategoriích.
Liga juniorek - družstva juniorek ve věku 12 - 20 let (1996-2004) v libovolných hm.
kategoriích.
Právo startu mají závodnice s platným sportovním pasem ČSV. Pokud nemá závodnice pas ČSV
na soutěži, může startovat po předložení jiného průkazu totožnosti. Pas ČSV musí být v
takovém případě zaslán doporučeně ke kontrole do 4 dnů na sekretariát ČSV.
Všechny závodnice
musí mít lékařskou prohlídku, která není starší 12 měsíců,
provedenou praktickým lékařem pro děti a dorost nebo dospělé. V ČEZ lize žen je povolen
start maximálně dvou hostujících závodnic dle podmínek přestupního řádu, z toho může být
jedna zahraniční závodnice. V lize juniorek je povolen start maximálně dvou hostujících
závodnic z ČR dle podmínek přestupního řádu, start cizinek je zakázán.
Juniorky mohou startovat v témže kole za družstvo juniorek i za družstvo žen, pokud jsou
tyto soutěže v rozdílných termínech. Počet juniorek v družstvu žen není omezen.

Účastníci: + další družstva, pokud budou startovat v 1. nebo 2. kole
ČEZ liga žen
Sokol Moravská Ostrava
TJ Sokol Nový Hrozenkov
TJ Start VD Plzeň A+B
TAK Hellas Brno A+B+C
TJ VTŽ Chomutov
TJ Rotas Rotava
Bohemians Praha
TJ Baník Sokolov
Fit-Gym Havířov
CCBC Praha

- S. M. Ostrava, odd. vzpírání, Sokolská 46, 701 00 Ostrava
- František Orság, ZŠ 437, 756 04 Nový Hrozenkov
- Petr Věžník, Blatenská 12, 326 00 Plzeň
- Milan Lutter, Švestková 3, 614 00 Brno
- Sportovní dům, Mánesova 1990, 430 00 Chomutov
- Jan Šedlbauer, Nová Plzeň 506, 357 01 Rotava
- Izraelská 6, Praha 10
- Slávek Rychnavský, J. z Poděbrad 1971, 356 01 Sokolov
- Dalibor Klimša, U stadionu 2b, 736 01 Havířov
- Aleš Palička, Bubenská 8a, 170 00 Praha 7

Liga juniorek
Sokol Moravská Ostrava A+B
TJ Sokol Nový Hrozenkov
TJ Start VD Plzeň
TJ VTŽ Chomutov
TJ Rotas Rotava
SKVOZ Horní Suchá
Bonatrans Bohumín
TJ Holešov

- S. M. Ostrava, odd. vzpírání, Sokolská 46, 701 00 Ostrava
- František Orság, ZŠ 437, 756 04 Nový Hrozenkov
- Petr Věžník, Blatenská 12, 326 00 Plzeň
- Sportovní dům, Mánesova 1990, 430 00 Chomutov
- Jan Šedlbauer, Nová Plzeň 506, 357 01 Rotava
- Centrum 329, 735 35 Horní Suchá
- Petr Teplíček, Alešova 1070, 735 81 Bohumín
- Daniel Kolář, Kurovice 86, 768 52

3. Předpis
Soutěží se podle pravidel vzpírání IWF, tohoto rozpisu a soutěžního řádu ČSV.
4. Hodnocení
Startují čtyřčlenná družstva. V soutěži může startovat libovolný počet družstev z jednoho
oddílu-klubu. Započítávají se tři nejlepší výsledky podle Sinclairových tabulek pro r. 2013 - 2016
pro ženy. Součet Sinc. bodů tří závodnic družstva určí pořadí družstev v kole, které je hodnoceno
tak, že poslední družstvo získává 5 bodů, každé další družstvo o bod více. Součet těchto bodů za
pořadí určuje pořadí po 3 kolech. Při stejném počtu bodů za pořadí rozhoduje součet Sinc. bodů
ze tří kol.
5. Systém soutěže
Tříkolový, formou turnajů. Družstvo musí nastoupit minimálně se třemi závodnicemi, aby
mohlo být hodnoceno.
6. Titul a ceny
Družstvo žen, které se umístí na 1. místě získává titul „Mistr ČR družstev žen ve vzpírání
pro rok 2016“. Družstva na 1.-3. místě obdrží medaile a diplomy.
Družstvo juniorek, které se umístí na 1. místě získává titul „Mistr ČR družstev juniorek ve
vzpírání pro rok 2016“. Družstva na 1.-3. místě obdrží medaile a diplomy.
7. Povinnosti pořadatele
a) nejpozději do 30 dnů před soutěží je povinen uvědomit SK ČSV o místě konání
b) zajistí důstojné uspořádání soutěže - výzdoba, ozvučení, propagace v místě konání atd.
c) zajistí fotodokumentaci soutěže pro potřeby generálního partnera soutěže
8. Povinnosti startujících
Nejpozději 10 dnů před konáním soutěže upřesnit pořadateli počet noclehů. Družstvo nastoupí
k soutěži v jednotných úborech. Závodnice a činovníci se řídí pokyny pořadatele. Dále viz
Soutěžní řád ČSV.
9. Úhrada
Družstva startují na vlastní náklady, pokud VR ČSV nerozhodne jinak. Náklady na delegované
rozhodčí hradí ČSV.
10. Technické uspořádání
Na technické poradě se vylosuje pořadí družstev na vážení. Všechny závodnice se váží
najednou. Při vážení budou závodnice rozděleny do skupin dle počtu startujících. Rozdělení
závodnic do skupin určí trenér při vážení. Z každého družstva se váží pouze čtyři závodnice v
průběhu jedné hodiny.
Technická porada:
Vážení:
Nástup:
Začátek soutěže:

8.30
9.00 - 10.00
10.45
11.00

Přestávka mezi skupinami 5 min. Po skončení soutěže budou vyhlášeny výsledky v kole.

K vyhlášení nastoupí trenéři nebo závodnice poslední skupiny.
11. Termíny a pořadatelé
1. kolo

Liga juniorek
ČEZ liga žen

20.2.2016
27.2.2016

Horní Suchá
Rotava

2. kolo

Liga juniorek
ČEZ liga žen

23.4.2016
7.5.2016

Plzeň
Brno

15.10.2016

Ostrava

3. kolo

V případě, že by některý z pořadatelů nemohl zajistit uspořádání kola, musí toto oznámit písemně
min. 30 dnů před termínem na ČSV.
12. Poznámky
- je dovoleno použití žákovské osy, výměna se provede tak, aby bylo možno naložit kotouče
o velkém průměru, činka se pak již nemění
- pořadatel musí mít minimálně tři ženské osy činky
- pořadatel zajistí zahájení provozu bufetu minimálně se začátkem vážení
- nedostaví-li se oddíl-klub k řádně oznámenému turnaji a neomluví se do tří dnů
před utkáním na ČSV bude ze soutěže vyřazen

Všechna ustanovení tohoto rozpisu jsou platná. O sporných případech rozhodne Soutěžní
komise ČSV.
V Praze 28.1.2016
Daniel Kolář
předseda SK ČSV

Zdeněk Eret
generální sekretář ČSV

GENERÁLNÍM PARTNEREM SOUTĚŽE JE SKUPINA ČEZ

