
 

 

...Hľadáme najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku ! 
 

25. ročník súťaže v PRETLÁČANÍ RÚK 

SILNÁ RUKA 2019 
západoslovenská oblasť 

  

Usporiadateľ:  Kalokagatia – CVČ v Trnave, Slovenská asociácia pretláčania rukou 

Dátum:  15. novembra 2019 o 1000 h. (prezentácia a váženie od 830 – 930 h.) 
Miesto:   Mestská športová hala Trnava 
Riaditeľ súťaže : Ivan GREGORIČKA 

Kategórie:  Súťažia chlapci a dievčatá zo stredných škôl Trnavského kraja a škôl patriacich do 
západoslovenskej oblasti.  
Chlapci - rozdelení podľa váhy do 4 kategórií :  - do 65 kg 
        - do 70 kg 

- do 80 kg  
- nad 80 kg 

 

Dievčatá - rozdelené podľa váhy do 2 kategórií :  - do 60 kg 
- nad 60 kg 
 

Prihlášky:  Vyplnenú a riaditeľom potvrdenú prihlášku, ktorá je súčasťou propozícií je 
potrebné doručiť (mailom, osobne, poštou) do K – CVČ najneskôr do 12. 11. 2019. 
Za každú školu sa môžu zúčastniť traja súťažiaci v každej kategórii. Súťaže sa 
nemôžu zúčastniť reprezentanti Slovenska! 

 

Predpis :  Súťažiaci je povinný nastúpiť k zápasu v športovej výstroji – tričko s krátkym 
rukávom nepresahujúcim pol ramena, tepláky, tenisky. Pri prezentácii sa súťažiaci 
musí preukázať platným občianskym preukazom. 

 

Postup:  Do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční  22. 11. 2019 v Košiciach, postupujú 
prví šiesti súťažiaci z každej kategórie oblastného kola. 

 

Poistenie : Študenti a študentky štartujú na vlastné zdravotné poistenie, preto je potrebné, 
aby mali so sebou preukaz poistenca.  

 

Informácie:   Lenka BARTKOVÁ,  3236/696 
 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
                                          riaditeľ K – CVČ 
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Z Á K L A D N É   P R A V I D L Á 
 

1. Chlapci a dievčatá súťažia v stoji, pravou ruku a v kategóriách ako je uvedené v súťažnom 
poriadku. 

2. Na súťaž musia nastúpiť v športovom ustrojení a v prezuvkách. 
3. Súťažný systém pre finále určí riaditeľ súťaže podľa počtu účastníkov. 
4. Na uchopenie rúk majú súťažiaci jednu minútu. Ak sa im to nepodarí, uchopia sa za pomoci 

rozhodcu. 
5. Uchopenie rúk musí byť pri palcoch. Po uchopení musí byť vidieť kĺby palcov. Druhú ruku musí 

mať súťažiaci na držiaku stola. Lakeť tejto ruky sa môže dotýkať stola. 
6. Lakeť ruky, ktorou súťažiaci zápasia, je pevne položený na podložke. Ramená musia byť paralelne 

s predným okrajom stola. 
7. Ramená musia byť rovno a nesmú prekročiť stredovú čiaru. Pred začatím súťaže sa medzi hlavy 

a päste súperov musí zmestiť ruka.  
8. Hlavný rozhodca dáva pokyn na začatie zápasu slovami: „Ready, GO“ . 
9. Počas celej súťaže je nevyhnutné, aby sa jedna noha dotýkala zeme. Súťažiaci si nohami nesmú 

navzájom prekážať. 
10. Ruka sa považuje za pretlačenú vtedy, ak sa zápästie ruky súťažiaceho dotkne fixátora, resp. 

dostane na jeho úroveň. 
11. Rozhodnutie rozhodcu je konečné. 
12. Je neprípustné hádať sa a urážať rozhodcov. Porušenie disciplíny možno potrestať diskvalifikáciou. 
13. V priebehu zápasu môže byť súťažiaci napomenutý jedenkrát. 
14. Napomenutie je za opakované nesprávne zaujatie základného postoja, predčasný štart, 

nesprávnu polohu zápästí, lakťov, ramien, hláv a pod. 
15. Za skĺznutie lakťa ruky, s ktorou súťažiaci zápasí z vyhradeného priestoru, je faul v prípade, že je 

súťažiaci vo vyhrávajúcej polohe, alebo prehra v prípade, že súťažiaci je v prehrávajúcej polohe.  
16. Ak rozhodca zbadá, že je zápästie ohnuté, prinúti súťažiaceho narovnať ho. V žiadnom prípade 

nesmie vojsť ramenom do stredu stola. 
17. Je neprípustné pomáhať si inou časťou tela napr. hlavou, bradou, ramenom. V prípade, že sa tak 

stane, dostáva súťažiaci faul. 

18. POZOR ! Nechty súťažiacich musia byť ostrihané. Súťažiaci nesmie mať taktiež na ruke ktorou 

súťaží náramky, prstene a pod. 
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P R I H L Á Š K A 

SILNÁ RUKA  2019 
Škola ................................................................................................................................................................................................................... 

Adresa ................................................................................................................................................................................................................ 

Zodp. vedúci .........................................................................................  Telefón  ................................................................................... 

 

Por. 

číslo 

Kategória 

 

Meno a priezvisko 

 

Dátum 
narodenia 

Hmotnosť 

 v kg 

Adresa a telefón 

alebo mail študenta 

1. CH: 65 kg     

2.      

3.      

4. CH:  70 kg     

5.      

6.      

7. CH:  80 kg     

8.      

9.      

10. CH:+80 kg     

11.      

12.      

13. D:     60 kg     

14.      

15.      

16. D : + 60 kg     

17.      

18.      

 

 

 

 

V ....................................... dňa .......................................    ................................................................................. 

      pečiatka školy, podpis 
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