
III Mistrzostwa Żerkowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

 

Żerków 17 czerwiec 2011r. 

 

Regulamin zawodów 

 
l. Cel: 

 
1. Popularyzacja wyciskania sztangi leżąc w gminie Żerków. 
2. Wyłonienie mistrzów gminy.  

 

II. Organizatorzy: 
 
1. Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne 

 

III. Termin i miejsce 
 
1. Termin:       17 czerwiec 2011 r. – piątek 

Miejsce:      Stadion Miejski im. Janusza Jajczyka 
 

IV. Warunki uczestnictwa: 
 

2. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki spełniający następujące warunki: 
a. ukończony 16 rok życia w dniu zawodów, 
b. posiadając zgodę rodziców – będąc osobą niepełnoletnią, 
c. w czasie zapisów legitymując się dowolnym dowodem tożsamości. 
 

V. Sposób rywalizacji 

 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami - startujący zawodnik w trakcie 
opuszczania sztangi musi dotknąć gryfem klatki piersiowej a wypychając sztangę wyprostować w pełni łokcie. Bój 
uznaje się za nie zaliczony jeżeli zawodnik nie dotknie gryfem klatki piersiowej lub nie wyprostuje do końca 
ramion w końcowej fazie wyciskania!!! Zawodnicy i zawodniczki startują bez specjalistycznych koszulek!!!  
 
Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona: 

1 Kobiety:  w kat. open. 
2 Mężczyźni:  w kat. wiekowej do 21 lat 

 w kat. wagowej 85kg. +85kg. 
w kat. wiekowej 22 - 30 lat 

 w kat. wagowej 85kg.  +85kg.  +95kg. 
w kat. wiekowej 31 - 40 lat 

 kat. wagowa 95kg. i +95kg.        
3  Weterani:  w kat. wiekowej +40 lat 

 kat. open 
 

Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych. Jeżeli w tej samej kategorii 
wiekowej i wagowej dwóch zawodników osiągnie ten sam wynik to wygrywa zawodnik o lżejszej wadze ciała. 

 
VII. Nagrody 

 
1. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wagowej otrzyma puchar, dyplom i nagrody rzeczowe. 
2. Trzy najlepsze zawodniczki otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.  
3. Trzech najlepszych weteranów otrzyma puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 
VIII. Zgłoszenia  

 
Zapisy bezpośrednio przed zawodami godz. 17:00 



 
X. Program zawodów 
 
Proponowany program zawodów: 

1 17 czerwiec 2011 r. piątek  o godzinie 17:00 do 18:00 - ważenie wszystkich zawodników i zawodniczek; 
 18:00    - otwarcie zawodów 

 18:10    - start pierwszych zawodników 
 20:30    - zakończenie zawodów 

 
     Program zawodów może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.  

 
    XI. Informacje 

Grzegorz Jamróz 
MCT GYM Żerków 

  Tel. (062) 74-02-089 
 

    Niniejszy regulamin i wyniki po zawodach znajdą się na witrynie:  

    www.mct.zerkow.pl 

 
   XII. Postanowienia końcowe 
    Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 

Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z Sędziego 
Głównego ( Grzegorz Jamróz ) pomocniczego ( Przemysław Matan) oraz Organizatora. 

 
 

 


