
 

 

 

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 
 
 
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Po�adatel: 
PEPA SPORT OPAVA, s.r.o., z pov��ení VV SKF�R 
Zámecký okruh 8, 746 01 Opava,  
telefon: +420 553 625 512 
mob :    +420 777 224 918 
e-mail  sekretariat@pepasport.cz  
www.   www.pepasport.cz 
Datum konání: 
20. �íjna 2012 – sobota – 10.00 hodin. 
Arm-wrestling, Strongman,  Bench press, Thai box, Takevondo, Krev maga,                                      
Atletika b�h na 10 000 m, Foto sout�ž, extraliga boxu OSTRAVA – Ústí nad Labem.  
 
Místo konání: 
Víceú�elová hala v Opava,  
Žižkova 8/2904, 746 01 Opava   
P�ihlášky: 
P�ihlášky na doprovodné sout�že posílejte na email adresy  

– strongman –  stanislav.pesat@pepasport.cz 
– arm-wrestling - czecharmsport@seznam.cz 
– bench press – stanislav.pesat@pepasport.cz 
– b�h na 10 000 m – sokolopava@tiscali.cz 
– box - petrasek@thai-boxing.cz 

P�ihlášky nezasílat poštou.                           
Ubytování: 
Ubytování po�adatel nezajiš�uje.   
Ubytování pro sout�že v Hale doporu�ujeme - hotel Hala OPAVA, PARK Hotel, hotel IBERIE (centrum 
m�sta). 
�

Úhrada: 
Všichni závodníci a závodnice startují na své náklady nebo na náklady vysílajícího oddílu. 
. 
Informace: 
Informace, omluvy ze sout�že a ubytování: PEPA SPORT OPAVA, s.r.o. 
Telefon: +420 553 625 512, po - pá 8.00 - 21.00 hodin, so - ne 9.00 - 18.00 hodin, 
e-mail  sekretariat@pepasport.cz,  www.pepasport.cz 
 
B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Námitky: 
Podávají se odvolací komisi s vkladem 500,-K� 
 
C. �INOVNÍCI SOUT�ŽE: 
�editel sout�že                                               Iva Prudilová 



 

 

Vedoucí organiza�ní komise                          Lenka Šklubalová 
Vedoucí sportovních disciplín 
Strongman  - Jan ŠALATA 
Armwresting  - Radek Klein 
Thai Box a box - Pavel PETRÁSEK 
Taekwon-do  - Marek VINAREK 
Benchpress  - Ji�í KATY 
B�h na 10 000 m - Ji�í SÝKORA 
Fotosout�ž  - Jadran ŠETLÍK 
                                         
Léka�                                                   MUDr. Sylva CHVÍLOVÁ 
 
D. �ASOVÝ PO�AD: 
SOBOTA 20.10.2012: 
10:00 – za�átek sout�ží ve Víceú�elové hale 
 
Arm wrestling,  
Bench press,  
Thai Box, Taekwon do, Krav Maga,  
Strongman,  
B�h na 10 km 
Fotografická sout�ž 
EXTRALIGA BOXU – 
OSTRAVA + ÚSTÍ n.LABEM 
 
17:00 Finále n�kterých sout�ž ve Slezském divadle v Opav� 
 
E.R�ZNÉ 
 
Vstup: 
Se závodníky bude povolen vstup pouze trenér�m. 
Vstupenky je možno zakoupit na míst�.  
Hala je pro 1 500 lidí.  
Vstupné – sobota 20.10.2012 -  100 K� 
 
Ceny: 
Sout�žící v sout�žích Sportovního víkendu PEPA obdrží v�cné ceny v celkové výši cca 300 000,- K� 
 
Doprava: 
Víceú�elová hala je v m�stských sadech poblíž koupališt� a fotbalového stadionu.  
 
Upozorn�ní: 
Za odložené v�ci v prostorách Víceú�elové haly po�adatel neru�í !!! 
 
Propozice vypracoval v Opav� dne 1. 7. 2012 sekretariát PEPA SPORT OPAVA 
 

ZÁPASY V THAI BOXU 
Mistrovství �R 

Garant zápas�  - Pavel PETRÁSEK 
Jedná se o zápasy o titul mistra �eské republiky v jednotlivých váhách. Do zápas� se kvalifikovali vždy 
dva nejlepší borci z celoro�ní ligové sout�že.  

 



 

 

 
SOUT�Ž V TAEKWON-DO 

Garant zápas�  - Marek VINAREK 
Prob�hnou ukázkové zápasy opavských borc�. 

 
ZÁVOD V B�HU NA 10 KM 

Garant závodu  - Ji�í Sýkora 
Tech.provedení: 
�lenové Sokol Opava, oddíl LA 
Informace: 
Ji�í Sýkora mob. 737 185445  
Datum: 
Sobota 20.10.2012 
start v 10.00 hod. 
Místo:  
V prostoru p�ed m�stskou halou  v M�stských sadech 
P�ihlášky: 
Sout�ž je otev�ená, p�ihlášky na míst� 
Vyhlášení vít�z�: 
Bude bezprost�edn� po závodu na pódiu v hale 
Prezentace a šatny: 
M�stská hala  od 9,00 hod 
Tra	: 
10 km  na 5x2 km 
Okruh vede od haly sm�rem ke koupališti, okolo sad� 
ke stadiónu fotbalu p�es d�evenou lávku do cíle. 
Okruh bude zna�en a po 500m budou informa�ní.cedule. 
Finále na b�hátku:   
Vít�zové v jednotlivých kategoriích se utkají ve Slezském divadle v rámci GP PEPA  na b�hátku o další 
hodnotné ceny! 
Pravd�podobný �as: 18 hodin 
Hlavní �inovníci: 
�editel závodu: 
Eva Kociánová 
hlavní rozhod�í: 
Ivana Sýkorová 
cílový rozhod�í: 
Michaela Kociánová a Lenka Sýkorová 
Kategorie: 
Ženy bez rozdílu v�ku 
Muži do 40 let  (ro�.1972) 
Muži do 50 let (ro�.1962-1971) 
Muži nad 50 let (ro�.1961 a mladší) 
Startovné: 
50 K�  
Ceny:1. místo: 1500 K�, 2.místo: 1000 K�, 3.místo: 500 K� 
Na dalších místech v�cné ceny    
 
Na ú�ast se t�ší po�adatelé   

 



 

 

SOUT�Ž FOTOGRAF� 
Garant sout�že  - Jadran ŠETLÍK 
Sout�žící budou po�izovat fotografie z pr�b�hu Sportovního víkendu PEPA a GP PEPA Opava 2011. 
Fotografovat se m�že ve všech p�ístupných prostorách sout�ží. Každý sout�žící do 10 dn� po sout�ži 
zašle své vybrané 3 fotografie na e-mail: stanislav.pesat@pepasport.cz. 
Vít�ze ur�í komise ve složení Jadran Setlím, Josef Alt a zástupce katedry fotografie SU. 
Sout�ž je otev�ená, p�ihlášky na míst�. 
 

SOUT�Ž V BENCH PRESSU 
Grant sout�že   - Ji�í KATY 
 
Sout�žící nesmí být �lenem jiné sportovní federace než té, která je �lenem �STV, nebo není v�bec 
organizovaným �lenem. Sout�žící být v pr�b�hu trestu za doping. Sout�žící startují v kategoriích muži do 
82, do 100, nad 100 kg a ženy. Podmínkou je ú�ast minimáln�  8 sout�žících, jinak se kategorie slou�í. 
Vít�zem kategorie se stává sout�žící s nejlepším výkonem (rozdíl zvednuté hmotnosti a t�lesné 
hmotnosti sout�žícího). Do sobotního finále postupují vít�zové jednotlivých kategorii (v�etn� kategorie 
žen). Absolutního vít�ze ve finále ur�í výkon v tlaku dle tabulek Wilkse . 
 
Ben�pres (tlak v lehu na lavici) 
V této disciplín� se sout�ží na lavici p�esn� p�edepsaných rozm�r�. Závodník leží na zádech, nohy 
pokr�ené v kolenou, chodidla op�ena o podlahu. �inku p�evezme ze stojan� nebo od pomocník� do 
napjatých paží a na povel rozhod�ího ji spustí plynulým pohybem na hrudník. Poté bez povelu 
rozhod�ího (bez stopky) �inku vytla�í zp�t do p�edpažení /do napjatých paží/ a na povel rozhod�ího 
odloží �inku zp�t na stojany.  
P�i výkonu cviku se �inka drží nadhmatem. Maximální povolené ší�e úchopu, m��eno mezi palci, �iní 81 
cm. B�hem výkonu cviku nesmí nadzvednout pánev, zm�nit polohu nohou nebo �inku odrazit od prsou. 
Tlak musí být vykonán ob�ma rukama sou�asn�, nesmí dojít ke sto�ení t�la na lavici. 
 
Sout�žící použijí  p�im��ený od�v a obuv, tak, aby jim umožnil sportovní výkon a rozhod�ím kontrolu  
pokusu. Podmínkou je p�iléhavé triko s krátkým rukávem, nebo bez rukáv�. Povolena je pouze bandáž na 
záp�stí. Jiné dopl�ky (bandáže, dresy apod .) nejsou povoleny. 
  
P�i vážení nahlásí každý sout�žící nebo jeho trenér zahajovací pokusy.  
 

SOUT�Ž STRONGMAN 
Garant sout�že  - Jan ŠALATA 
Sout�že budou ješt� upraveny. 
Semifinále 
1/ Mrtvý tah - Deadlift 
 
Bude probíhat na po�et opakování ve stanoveném limitu (60s) s vahou kolem 300 kg (up�esní se na míst� 
podle aktuálních dispozic závodník�, aby byl souboj atraktivní). 
 
2/ Zdvih Atlasova kamene - Atlas Stone Lift 
 
Bude probíhat na po�et opakování ve stanoveném limitu (60s) s vahou 150 kg. Koule se bude p�ehazovat 
p�es hrazdu. 
 
3/ Držení závaží - Krucifix Hold 
 
- podle po�tu závodník� se rozhodne, kolik sout�žích postoupí do finále v divadle 
 



 

 

Finále – VE SLEZSKÉM DIVADLE 
 
4/ Zdvih Klády - Log Lift 
 
Závodníci postupují po jednotlivých pokusech od základní váhy (120 nebo 130 kilo, up�esní Honza na 
míst�) na postupové hodnoty (120 - 130 - 140 - 145 - 150 - 155 kilo) 
 

SOUT�Ž ARMWRESTLING  
p�etla�ování rukou ve stoje 

 
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Po�adatel: 
�eská asociace p�etlá�ení rukou 
Ohradské nám�stí 1628/7, 150 00  Praha 5 - Velká Ohrada 
tel./fax: +420 311 636 912 
e-mail: czecharmsport@seznam.cz 
www.paka.cz 
Organizátor: 
PEPA Sport Opava spol. s r.o. 
Zámecký okruh 8, 746 01  Opava 
tel.: +420 553 625 512 
e-mail: sekretariat@pepasport.cz 
www.pepasport.cz 
Datum konání: 
20. �íjna 2012, sobota 
Místo konání: 
[Víceú�elová hala] Opava, Žižkova 8/2904, 746 01  Opava 
[Slezské divadlo] Opava, Hlavní nám�stí 13, 746 01  Opava  
Místo v sout�žním systému: 
Sout�ž je sou�ástí Extraligy armwrestlingu 2011/2012 
P�ihlášky: 
Registrace možná na míst� v pátek i v sobotu dle �asového po�adu. 
Startovné: 
�lenové �APR platí startovné ve výši 200,- K�. Závodníci startující pouze v juniorských kategoriích mají nárok na 
50% slevu.  
Pozn.: �lenství �APR je možné získat i na míst�.  
Ubytování: 
Objednávky na ubytování zašlete na czecharmsport@seznam.cz co nejd�íve. Ubytovací kapacity jsou omezené. 
Hotel Koruna, Nám. obránc� míru 17, 746 01 Opava, www.hotelkoruna.cz 
Další hotely - Iberie, Opava, Katharein, Park hotel, penzion Raketa 
Hotel Koruna je celý rezervován pro sout�ž a ubytování m�žete objednat pouze u po�adatele 
(sekretariat@pepasport.cz) - (hotel nebude akceptovat osobní objednávky).  
Informace: 
�eská asociace p�etlá�ení rukou, czecharmsport@seznam.cz 
  
B. �ASOVÝ PO�AD: 
Pátek, 19. �íjna 2012 
p�íjezdy sportovc� 
20.00 - 23.00 hodin - registrace a vážení [Víceú�elová hala] 
  
Sobota, 20. �íjna 2012 
p�íjezdy sportovc� 
8.00 - 9.00 hodin - registrace sportovc� [Víceú�elová hala] POZOR! Registrace skon�í p�esn� v 9.00 hodin! 
8.00 - 9.30 hodin - vážení sportovc� [Víceú�elová hala] 
10.00 – 11.00 hodin - kvalifikace junior� [Víceú�elová hala] 
11.00 – 12.00 hodin - finále junior� a slavnostní vyhlašování vít�z� [Víceú�elová hala] 
12.00 – 13.00 hodin - kvalifikace žen a muž� na levou ruku [Víceú�elová hala] 
13.00 – 14.00 hodin - kvalifikace žen a muž� na pravou ruku [Víceú�elová hala] 
14.00 – 15.00 hodin - finále žen a muž� a slavnostní vyhlašování vít�z� [Víceú�elová hala] 



 

 

15.00 – 16.00 hodin - kvalifikace kategorií Open 85, Open a Open Ženy [Víceú�elová hala] 
17.00 – 21.00 hodin - finále GP Pepa Opava [Slezské divadlo] 
18.30 – 18.40 hodin - finále kategorií Open 85, Open a Open Ženy a vyhlašování vít�z� [Slezské divadlo] 
odjezdy sportovc� 
  
Ned�le, 21. �íjna 2012 
odjezdy sportovc� 
  
C. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
Pravidla: 
Sout�ží se podle pravidel WAF a sout�žního �ádu �APR. Sout�ž je sou�ástí celoro�ní sout�že Extraliga 
armwrestlingu. Body všech sportovc� jim budou p�ipsány na bodové konto Extraligy armwrestlingu. 
  
Uskupením registrovaným u �APR budou p�i�teny body vždy pouze za nejlepšího sportovce v každé kategorii. 
  
Sportovci startují ve sportovním oble�ení a na vlastní nebezpe�í. 
  
Pro sportovce platí zákaz startování v podnapilém stavu. Ti sportovci, kte�í jsou z podnapilého stavu podez�elí, 
mohou být zástupci po�adatele, �i rozho�ími vyzváni k dechové zkoušce. Pokud je výsledek dechové zkoušky 
pozitivní, je sportovec diskvalifikován a suspendován pro III. kolo Extraligy armwrestlingu 2012/2013. 
  
Ú�astnit sout�že se mohou i sportovci bez �eského státního ob�anství. T�mto nebude vytvo�eno bodové konto v 
rámci Extraligy armwrestlingu 2012/2013 a body na sout�ži získané nebudou nikam p�ipsány. 
  
Pravidla registrace a vážení sportovc�: 
Všichni sportovci se musí v�as registrovat. Registace bude v sobotu probíhat odd�len� od vážení. Pozor! 
Registrace kon�í v sobotu p�esn� v 9.00 hodin. Sportovc�m, kte�í registraci nestihnou nebude umožn�n start na 
GP Pepa Opava 2012. 
  
K vážení sportovci p�istupují v takovém po�adí, v jakém odcházeli z registrace. U vážení sportovci p�edloží 
dokument obdržený p�i registraci. 
  
Podmínky ú�asti: 
Souhlas s pravidly sout�že, jejich respektování, uhrazení startovného. 
  
Kategorie: 
Junio�i (1995 a mladší): 
Chlapci: 65 kg, 75 kg, +75 kg, 
Dívky: 55 kg, +55 kg. 
  
Senio�i: 
Muži: 65 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, +95 kg, 
Ženy: 60 kg, +60 kg. 
  
Bonusové kategorie: (nejsou sou�ástí bodového systému Extraligy armwrestlingu 2012/2013) 
Muži [pravá ruka]: 85 kg (Open 85), +85 kg (Open) 
Ženy [pravá ruka]: bez rozdílu hmotnosti (Ženy Open) 
  
Všechny kategorie, které jsou sou�ástí bodového systému Extraligy armwrestlingu 2012/2013 jsou vypsány na 
levou i pravou ruku. 
  
Pravidla bonusových kategorií: 
Bonusových kategorií se mohou ú�astnit pouze sportovci, kte�í skon�ili v �ádných kategoriích Extraligy 
armwrestlingu 2012/2013 na GP Pepa Opava na prvním, druhém, nebo t�etím míst�. 
  
Kategorie Open 85 se mohou ú�astnit pouze sportovci, kte�í skon�ili na GP Pepa Opava 2012 na prvním, druhém, 
nebo t�etím míst� v kategoriích muž� do 65 kg, 75 kg, nebo 85 kg. Kategorie Open se mohou ú�astnit sportovci, 
kte�í skon�ili na GP Pepa Opava 2012 na prvním, druhém, nebo t�etím míst� v libovolné mužské kategorii. Jeden 
sportovec se m�že zú�astnit kategorie Open 85 i Open. 
  
První dva sportovci v kategoriích Open 85 a Open obdrží finan�ní odm�ny podle následujícího klí�e: 



 

 

1. místo: 5.000,- K� (cca 200 EUR), 
2. místo: 2.500,- K� (cca 100 EUR). 
  
První dva sportovci v kategorii Ženy Open obdrží finan�ní odm�ny podle následujícího klí�e: 
1. místo: 3.000,- K� (cca 120 EUR), 
2. místo: 2.000,- K� (cca 80 EUR). 
  
D. �INOVNÍCI SOUT�ŽE: 
�editel sout�že: Stanislav Pešát 
Zástupci po�adatele: Zuzana Svobodová, Otto Vlk, Radek Klein 
Rozhod�í: budou p�edstaveni na míst� 
Technický �editel: Jakub Strouhal 
Zdravotník: bude p�edstaven na míst� 
  
Informace pro rozhod�í: 
Zájemci o rozhodování na sout�ži Grand Prix Pepa Opava 2012 kontaktujte hlavní rozhod�í Zuzanu Svobodovou 
na e-mail czecharmsport@seznam.cz. Up�ednostn�ni budou rozhod�í s platným certifikátem z letošního seminá�e 
rozhod�ích. 
  
E. R�ZNÉ: 
Ceny: 
Závodníci na prvních t�ech místech v každé kategorii, která je sou�ástí bodového systému Extraligy armwrestlingu 
2012/2013 obdrží diplom a medaili. 
  
Závodníci na prvních dvou místech v každé bonusové kategorii obdrží finan�ní odm�ny podle následujícího klí�e: 
první dva sportovci v kategoriích Open 85 a Open: 
1. místo: 5.000,- K� (cca 200 EUR), 
2. místo: 2.500,- K� (cca 100 EUR). 
  
první dva sportovci v kategorii Ženy Open: 
1. místo: 3.000,- K� (cca 120 EUR), 
2. místo: 2.000,- K� (cca 80 EUR). 
  
Celková finan�ní dotace v bonusových kategoriích je 20.000,- K� (800 EUR). 
  
Informace k chodu sout�že: 
Na GP Pepa Opava 2012 nebude možné používat v plném rozsahu mluvené slovo, proto si budou všichni 
sportovci hlídat své následující zápasy na velkoplošné projekci. I nadále však z�stává povinnost jít nahlásit svoji 
výhru k technickému �editeli sout�že. 
  
Vstup do víceú�elové haly: 
Do víceú�elové haly bude zdarma umožn�n vstup všem �inovník�m, sportovc�m, kte�í uhradí startovné a rovn�ž 
jednomu trenérovi z každého registrovaného klubu. Ostatní doprovody si musí zakoupit vstupenku za 100,- K�. 
  
Vstup do Slezského divadla: 
Do Slezského divadla bude na finále GP Pepa Opava umožn�n vstup nejlepším dv�ma sportovc�m kategorií 
Open 85, Open a Ženy Open a �ty�em �inovník�m. Ostatní doprovody a zájemci si musí zakoupit vstupenku (cena 
za�íná na 500,- K�). 
  
Propozice zpracoval: výkonný výbor �APR 

 
 


