
Regulamin III  Mistrzostw Żerkowa  w Martwym Ciągu 

 

 

 

 

CEL: 

Celem Zawodów jest popularyzacja sportów siłowych wśród młodzieży i dorosłych, 

a także propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie. 

 

UDZIAŁ W ZAWODACH: 

 

Zawody mają charakter otwarty. Obejmują jedną konkurencję – Martwy Ciąg ze 

Sztangą W zawodach może wziąć udział każda osoba sprawna i niepełnosprawna pod 

warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania takiej dyscypliny sportu. 

 

ORGANIZATOR: 

 

OKiR Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne Żerków  

 

TERMIN I MIEJSCE: 

 

10.05.2014 r. (czwartek) o godz. 16
00

 Namiot na terenie Ośrodka MCT Żerków  

 

UCZESTNICY ZAWODÓW: 

 

W Turnieju mogą wziąć udział zawodnicy od 16 roku życia za pisemną zgodą 

rodziców, zawodnicy nie zrzeszeni w PZKFiTS. Zgłoszenie zawodników jest jednoznaczne 

z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA TURNIEJU: 

 

Zawody obejmują jedną konkurencję – Martwy Ciąg ze Sztangą  (bez strojów 

wspomagających). Przewiduje się rywalizację mężczyzn i kobiet w trzech podejściach. W 

danej kategorii wagowej wygrywa ten zawodnik, który podniesie największy ciężar. 

 

SĘDZIOWIE I OBSŁUGA TECHNICZNA: 

 

Komisję sędziowską i obsługę techniczną powołuje organizator. 

 

STRÓJ STARTOWY: 

 

Dozwolony jest dowolny strój startowy, obejmujący koszulkę z krótkim, spodnie 

sportowe lub krótkie spodenki. Nie dozwolone jest używanie opasek na nadgarstki. 

Dozwolone jest używanie pasów usztywniających kręgosłup (jeśli jest on używany to 

powinien być noszony na kostiumie sportowym). Dopuszczalne jest używanie rękawiczek. 

 

NAGRODY: 

 

Medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca. 

 



UWAGA: 

 

1. Ważenie zawodników od godziny 16:00. 

2. Wszyscy zawodnicy przed ważeniem podpiszą pisemną deklarację o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach oraz podadzą imię i nazwisko, staż 

treningowy oraz osiągnięcia. 

3. Zawodnik poda wartość pierwszego podejścia na zawodach np. 100 kg. 

4. Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów spowoduje 

niedopuszczenie zawodnika do startu lub jego dyskwalifikacje. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator. 

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 

 
 

 

Kategorie Wiekowe i wagowe : 

 Kat. Do 18 lat kat. Wagowa OPEN  

 Kat. 19-23 lata kat. Wagowa do 80kg.  

 Kat. 19-23 lat kat. Wagowa +80kg.  

 Kat. 24-30 lat kat. Wagowa do 90kg.  

 Kat. 24-30 lat kat. Wagowa +90kg.  

 Kat. 31-40 lat kat. Wagowa do 90kg.  

 Kat. 31-40 lat kat. Wagowa + 90kg.  

 Kat. +40 lat kat. OPEN  

 Kat. Kobiety OPEN  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu!! 

 

Każdy startujący bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie odniesionej 

kontuzji lub urazu zobowiązuje się niedomagać  od organizatora zadość uczynienia lub 

zwrotu kosztów leczenia.  

 


