Majstrovstvá sveta GPC 2019 v silovom
trojboji, drepe, tlaku na lavičke
a mŕtvom ťahu
20.október - 27.október 2019
Adresa podujatia:

Jiráskova 5239/25, 940 02 Nové Zámky,
Športová hala Milénium

Organizátori:

Global Powerlifting Committee (GPC),
Slovak Powerlifting

Usporiadateľ
podujatia:

Ján Orosz - viceprezident GPC Slovakia,
Zemné 419, 941 22 Zemné
e-mail: bullstrong811@gmail.com
tel. č.: +421 905 627 435

Informácie:

Júlia POPA - prezidentka GPC Slovakia,
Tel. č.:+421 917 927 739
e-mail:slovakpowerlifting@gmail.com

Slovak Powerlifting : Marian Kamenský, Tel. č.: +421 908 214 010
Harmonogram 20.október - 27.október 2019:

Denné časy začiatkov a presný harmonogram budú zverejnené po termíne uzávierky.
Harmonogram váženia:
Všetky váženia sa uskutočňujú deň pred zdvíhaním, začínajúc 19.10.2019. V deň súťaženia
nebude prebiehať žiadne váženie!
Sobota 19.10. - Sobota 26.10.

8.00 - 10.00 hod a 16.00 - 18.00 hod

Každé váženie môže byť predĺžené, ak je to Súťažiaci, ktorí vyžadujú špeciálne váženie
potrebné kvôli prispôsobeniu počtu športovcov dohoda týkajúca sa cestovného času, musia
čakajúcich na váženie pri konci oficiálneho času kontaktovať organizátora vopred.
na váženie.
Pravidlá:

Tieto majstrovstvá sa budú vykonávať podľa pravidiel GPC pre rok 2019.
Pravidlá sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke GPC.

Kategórie:

Všetky GPC váhy a vekové kategórie - Muži a ženy - Raw a Multi-ply
Pozri knihu pravidiel: www.worldgpc.com
Dorastenci: 13-15; 16-17; 18-19 rokov
Juniori: 20-23 rokov;
Open (Senior): 24-39 rokov;
Masters: 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80 rokov
a vyššie

Zdravotne postihnutí: Pretekári súťažiaci v tejto kategórii musia byť schopní používať štandardné
lifterske náradie, pretože GPC nemá špeciálne vybavenie. Pretekári, ktorí nedokážu dokončiť zdvihy
podľa pravidiel GPC a ktorí majú zdravotné postihnutie, musia vstúpiť do Paralympijskej kategórie
pre svoju vekovú / váhovú kategóriu. Súťažiaci so zdravotným postihnutím, ktorí dokážu dokončiť
zdvihy podľa pravidiel GPC, sa môžu rozhodnúť pre súťaženie v Paralympijskej kategórii alebo v
štandardnej kategórii.
Disciplíny:

EQUIPPED (Multi-ply)
Powerlifting
Benchpress
Deadlift
Squat

Štartovné:

Prvý štart:

RAW
Powerlifting
Benchpress
Deadlift
Squat

65 € - Open a Masters
45 € - Juniori a Dorastenci

Ďaľší štart:

35 € za každý ďaľší štart

Toto štartovné platí pre pretekárov, ktorí sú členmi SLOVAK
POWERLIFTING a zúčastnili sa nominačného preteku!
Ostatní slovenskí pretekári, ktorí sa bezdôvodne nezúčastnili nominačného
preteku a nie sú členmi SLOVAK POWERLIFTING zaplatí navyše 100%
štartovného.
Oneskorené štartovné (zaplatené po termíne uzávierky alebo pri vážení)
plus 30 € na osobu.
Podľa pravidiel zverejnených dňa 01.01.2016 musia všetci pretekári
zaplatiť svoje vstupné poplatky svojej národnej federácii. Národná
federácia je zodpovedná za predloženie zoznamu družstiev a tímovej
platby do dátumu uzávierky, aby sa predišlo neskorším sankčným
poplatkom. Všetky vstupné poplatky musia byť zaplatené v mene
organizujúcej krajiny, ktorá je pre toto podujatie Euro (€).
Termín uzávierky: 15. september 2019. Zoznam oddielov a pretekárov a vstupné poplatky musia
byť do tohto dátumu predložené a zaplatené národnej federácii.
odkaz na prihlášku: https://forms.gle/fvHwzq6tCurRsJLf6
Bankové spojenie:

Názov banky: ČSOB
SK2675000000004019602851
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Meno účtu: POWERLIFTING WPC -SK
Adresa: Dr. Vodu 2, Lučenec

Nominácia:

Všetci pretekári, ktorí sa zúčastnili nominačného preteku SLOVAK
POWERLIFTING získali nomináciu.

Pretekári, ktorí sa bezdôvodne

nezúčastnili nominačného preteku sa tiež môžu nominovať, ale iba s vyššie
uvedeným poplatkom. Pretekárom, ktorí sa riadne ospravedlnili pred
nominačným pretekom (napr. zdravotné dôvody) bude prihláška schválená.
Banket:

Informácie o bankete budú poskytnuté každému pretekárovi pri váženia.

Webové stránky:

Všetky informácie budú spomenuté aj na stránkach:
http://gpc2019.cutlersworld.sk/sk/
https://www.facebook.com/GPC-World-Championships-20192230384140318642/
https://www.facebook.com/groups/106265919454582/ www.worldgpc.com
Zoznam súťažiacich môže byť zverejnený až po termíne uzávierky.

Ubytovanie:

Všetci súťažiaci majú ubytovanie v nasledovných hoteloch v Nových Zámkoch
lacnejšie, no je potrebné si rezervovať izby priamo cez hotel a nie cez
www.booking.com. Pri rezervácii treba nahlásiť, že sa zúčastňujete
Majstrovstiev sveta GPC 2019
⏺ Hotel Grand*** - vzdialenosť 850m
Adresa: Pribinova 19, 940 01 Nové Zámky
Tel: +421/35/6404424 recepcia@hotelgrandnz.sk
restauracia@hotelgrandnz.sk
http://www.hotelgrandnz.sk/sk/objednavka
⏺ Hotel Stardust**** - vzdialenosť 1,5 km
Adresa: Komárňanská 3, 940 01 Nové Zámky
Tel: +421 (0) 35 640 3085
hotel@hotelstardust.sk
https://www.hotelstardust.sk/sk/
⏺ Hotel Korzo** - vzdialenosť 1,5 km
Adresa: F. Rákocziho 12, 940 02 Nové Zámky
Tel: +421 35 6400 432
recepcia@hotelkorzonz.sk
http://www.hotelkorzonz.sk/rezervacia/
⏺ Hotel Hubert*** - vzdialenosť 2,6 km
Adresa: Budovateľská 2, 940 01 Nové Zámky
Tel: +421 915 778 238
hubert@hubertnz.sk
https://hubertnz.sk/

Transfer:

Bratislava - 100 km
Budapest - 150 km
Wien - 180 km
Je možnosť objednať si transfer z letiska do Nových Zámkov.
email : Liadnz3@gmail.com
email : ronald.furi@gmail.com
telefónne číslo: +421 911 465 656

Vypracoval: Ján Orosz

_____________________
Júlia Popa, prezident GPC Slovakia

____________________
Peter Mihály, Slovak Powerlifting

