
                                                                                                                                                  
 
 

 
 

O POHÁR ŘEDITELE SEVEROČESKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ 
Prezentace, vážení a rozdělení do skupin :   1200- 1330   hod 

 
 
MÍSTO KONÁNÍ:                                                                                 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
                                                            
                      
 
 
                                

                                            
 
Kategorie : ženy,   junioři do 21 let,   muži do 100 kg,  muži nad 100 kg,  veteráni  
O pořadí rozhodne odečet výkon – váha.     
Připraveny poháry, medaile, diplomy a věcné ceny. Kulturně sportovní program včetně 
soutěže pro diváky.   Zajištěno – bohaté  občerstvení  a  živá hudba.   
Přihlášky s počtem závodníků a členů doprovodu zasílejte na adresu borislav.trojboj@seznam.cz  do 
9.6.2011 
Sponzoři akce: 
 

                                                                                                          
 
 
 
 



 
PROPOZICE 

 
2. ročník Bořislavský gigant v pozvedu 

 
o Pohár ředitele severočeského sdružení obcí a pod záštitou starosty obce 

 
Pořadatel:                              TJ Sokol Bořislav, odd. silového trojboje 

 
Termín :    Sobota 11.06.2011   
 
                                               1200- 1330 prezentace, vážení a rozdělení do skupin 
                                               1400- 1700 soutěž 
                                               1700- 1730 zpracování výsledků 
                                               1730- 1745 vyhlášení výsledků 
 
Místo konání :             Bořislav, fotbalové hřiště- asfaltová plocha 
 
Přihlášky:                              Poslat nejpozději do 9.6.2011 na email: borislav.trojboj@seznam.cz   
 
Startovné a úhrada:            150 kč , závodníci startují na náklady vysílající organizace 
Informace :                           u ředitele soutěže -  mobil: 724096772  
 
Kategorie : ženy     

junioři do 21 let   
muži do 100 kg 
muži nad 100kg  
veteráni   
 

Průběh závodu :  Liftařským systémem po skupinách,     
                                               Každý závodník bude mít 4 pokusy. 
 
Vyhodnocení:  Výkon odečet váhy 
Rozhodčí:   Josef Nosický  
Nakladači:                             Vzpěrači TJ Glaverbel Czech Teplice                 . 
Námitky a odvolání:            Písemně u ředitele soutěže se vkladem 500Kč 
Ceny:                                     Poháry, medaile, diplomy a věcné ceny  
 
Ředitel soutěže:                    Aleš Navara,  724096772,  borislav.trojboj@seznam.cz 
 
 
Start bude umožněn pouze závodníkům, kteří nejsou potrestáni za porušení dopingových  
pravidel. Závodníci startují na vlastní riziko. 
 
                                                                                                                  Ředitel soutěže 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



Program  :       Bořislavský gigant 2011  
 
12,00 – 13,30 prezentace a vážení 
13,30 – 14,00 rozdělení do skupin 
14,00 -  17,30 soutěž 
18,00 – vyhlášení  
 
14,00    Slavnostní nástup a představení závodníků 
14,15 – taneční vystoupení BOLLYWOOD  - 1. část 
14,15-  rozcvičení 1. Skupiny 
14,25 – ukázka bojového umění  
14,35 – zahájení soutěže 1. a 2.skupiny 
Přestávka 
15,45 - taneční vystoupení BOLLYWOOD  - 2.část 
15,55 – divácká soutěž – benč s ½ osobní váhy na opakování 
16,20 – zahájení soutěže 3. a 4. Skupiny 
17,30 – ukončení soutěže 
17,30 – vystoupení skupiny HEKY HEK 
18,00 – slavnostní vyhlášení  
18,20 – volná zábava  
21,00 – hudební vystoupení Dlouhej Flám 
22,00 – ohnivá show  
 
Paraelně na hřišti dětský den: 
 
14,00 – 15,00 – hasiči s pěnou 
14,00 – 16,00 – svezení na koních ( louka pod hřištěm) 
14,00 – 17,00 -  žonglér 
14,00 -. 17,00 – dětské atrakce a soutěže na fotbalovém hřišti 
14,00 -. 17,00 – stolní tenis proti robotu (kabiny na hřišti) 

 
Časový rozvrh akce je pouze orientační. 


