
USPORIADATEĽ: FITNES CENTRUM VONS GYM 

 MEDIÁLNI PARTNERI: VL MEDIA

TOTAL SPORT - ATP NUTRITION
WIN s.r.o. - NUTREND
KOMPAVA SPORT NUTRITION
VISION NUTRITION SLOVAKIA

MIESTO KONANIA: Fitnes centrum VONS GYM
Novomeského 1, „Sokolovňa“, Martin

DÁTUM KONANIA : 26. október 2017 - štvrtok

Časový rozpis :

  8,30 - 9,30 

10,00 - 12,30 

13,00

- PREZENTÁCIA, VÁŽENIE

- SÚŤAŽENIE PODĽA ROZPISU

- VYHODNOTENIE, ODOVZDANIE CIEN 

SÚŤAŽE STREDOSKOLÁKOVˇ

POD ZÁŠTITOU: OR SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE ŠPORTU
NA ŠKOLÁCH MARTIN

"MLADÍ TURČIANSKI 
SILÁCI 2017"

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ 
PRE NATURÁLNU KULTURISTIKU
A FITNES

GARANT SÚŤAŽE: 

XI. ROČNÍK

 REKLAMNÍ PARTNERI: 

OLYMPIJSKÝ KLUB TURIEC
CVČ Kamarát



          -2-

Technická časť :

Kategórie: 1. Súťaž jednotlivcov -  mladší (rok nar. 2000 a 2001), 

2. Súťaž jednotlivcov -  

3. Súťaž štvorčlenných školských družstiev

    - z každého ročníka jeden zástupca 

Disciplíny : 1. Zhyby na hrazde podhmatom

2. Tlak v ľahu na lavičke 60% z hmotnosti súťažiaceho

3. Ľah - sed za 60 sekúnd

Pravidlá a hodnotenie súťažných disciplín :

1. Tlak v ľahu na lavičke - 60 %  hmotnosti svojho tela,

     - po odvážení rozhodca vypočíta hmotnosť činky.

Súťažiaci začína s činkou na vystretých pažiach na pokyn rozhodcu.

Opakovanie je platné len vtedy, ak sa os činky dotkne hrudníka a opäť je vytlačená do vystretých paží. 

Neplatné opakovanie, ktoré rozhodca nezapočíta, je vtedy  keď:

- os činky sa nedotkne hrudníka

- nevystrie paže!!!

- dotláča jednou rukou

- „mostuje“ - nadvihuje panvu od lavičky

- v prípade nebezpečnej manipulácie s činkou má rozhodca právo pokus ukončiť 

povelom : „Činku zložiť!“

Hodnotí sa maximálny počet platných opakovaní, ktorý sa vynásobí 

hmotnosťou činky, ktorú súťažiaci vytlačil.
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2. Zhyby na hrazde  podhmatom

Súťažiaci na pokyn rozhodcu uchopí v stoji na stoličke žrď hrazdy podhmatom. Na pokyn rozhodcu 

pomocník odoberie spod nôh stoličku, pretekár sa spustí do úplne vystretých paží a začne vykonávať 

zhyby na hrazde.

Za platné opakovanie sa považuje to, keď je brada nad žrďou hrazdy a pri spustení dole musia byť ruky v 

lakťoch vystreté. Zhyby sa musia vykonávať plynulo, nie príliš dynamicky! 

Neplatné opakovania sú vtedy, keď súťažiaci nedodrží predošlé pokyny a pokyny rozhodcu.

Oblečenie : Tričko s krátkym rukávom, alebo tielko.

Hodnotí sa maximálny počet platných opakovaní, ktorý sa vynásobí 

hmotnosťou súťažiaceho. 

INFORMÁCIE: 

VONS GYM  Paed. Dr. Peter Vons

Novomeského 1, 036 01 Martin

tel. č. : 043/ 4136 147

mobil : 0905 324 042

e-mail: petervonsgym@stonline.sk

Športu ÁNO!!! Nude a drogám NIE!!!   

Tešíme sa na spoločné stretnutie v našom fitnes centre

V Martine, 9. 10. 2017        
fitnes centrum

VONS GYM

3. Ľah - sed za 60 sekúnd

Súťažiaci začína z polohy ľah vzadu, ruky na zátylku a dolné končatiny pokrčené s 90-stupňovým  uhlom

PRIHLÁŠKY:

- zaslať písomne alebo e-mailom do 20. októbra 2017 (meno, priezvisko,

Súpisku potvrdenú riaditeľom školy stačí priniesť v deň súťaže 

- mladší za starších môže súťažiť, opačne NIE!!!
 

dátum narodenia, trieda, škola) súťažiť môže max. 5 žiakov z jednej školy +
meno zodpovedného vedúceho.

v kolennom kĺbe, chodidlá sú vzdialené od seba cca 30 cm. Opakovanie sa považuje za platné v prípade 
keď sa lakte súťažiaceho dotknú kolien a následne po návrate do východiskovej polohy sa dotknú ruky 
podložky. Pozícia rúk a dolných končatín musí byť stále zachovaná. Hodnotí sa počet správne vykonaných 
pohybov za 60 sekúnd.

Bonbónik - súťaž o najvypracovanejšiu postavu - pózy ako v kulturistike

na prezentáciu alebo poslať e-mailom.

starší (rok nar. 1998 a 1999)
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