SLOVENSKÝ ZVÄZ VZPIERANIA SLOVAK
WEIGHTLIFTING FEDERATION
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Súťažný poriadok
Slovenského zväzu vzpierania
(účinný od 01.01.2022)

Schválený 22.12.2021 Výkonným výborom SZV

Článok 1
Základné ustanovenie
1. Súťažný poriadok Slovenského zväzu vzpierania (ďalej len SP) je súhrnom športovotechnických predpisov platných a záväzných pre usporiadanie súťaží organizovaných
Slovenským zväzom vzpierania (ďalej len SZV).
2. Výklad ustanovení SP vykonáva súťažno-technická komisia (ďalej len STK).
Článok 2
Predpisy pre organizovanie súťaží
1. Výkonný výbor SZV (ďalej len VV SZV alebo VV) a jeho poradné orgány vydávajú k
organizácii súťaží nasledujúce dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

súťažný poriadok SZV
rozhodcovský poriadok SZV
prestupový poriadok SZV
disciplinárny poriadok SZV
dlhodobé rozpisy súťaží
dodatky k dlhodobým rozpisom
kalendár súťaží
členské preukazy

2. Dokumenty uvedené v čl.2 odst. 1., písmená a, b, c, d, h majú dlhodobú platnosť, ostatné
dokumenty sú vydávané spravidla na jeden kalendárny rok, s výnimkou dodatkov dlhodobých
súťaží, ktoré sa vydávajú a uverejňuj obvykle najneskôr 2 týždne pred konkrétnou súťažou.
3. Kalendár súťaží schválený VV SZV je záväzný pre všetky orgány SZV, ako aj pre klubyoddiely a funkcionárov. Prípadné zmeny alebo doplnenia schvaľuje výhradne VV SZV na návrh
STK SZV. Návrhy na zmeny od ostatných komisií SZV alebo oddielov-klubov (ďalej len O/K)
prijíma a vyhodnocuje STK SZV.
Článok 3
Zásady organizácie súťaží
1. Rozdelenie súťaží:
➢ súťaž jednotlivcov,
➢ súťaž družstiev.
2. Vekové kategórie pre súťaže jednotlivcov:
➢ mladší žiaci/žiačky 10 - 12 rokov – súťažia vo štvorboji,
➢ starší žiaci/žiačky 13 – 15 rokov,
➢ dorastenci/dorastenky 16 - 17 rokov,
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➢ juniori/juniorky 18 - 20 rokov,
➢ muži/ženy 15 rokov a starší (v deň súťaže dosiahli 15 a viac rokov).
3. Vekové kategórie pre súťaže družstiev:
➢ liga mužov, štartujú pretekári vo veku 15 rokov a starší,
➢ liga dorastencov, štartujú pretekári vo veku 16 - 18 rokov (môže štartovať 1 straší žiak
domáceho O/K vo veku 15 rokov),
➢ liga starších žiakov, štartujú pretekári vo veku 13 - 15 rokov (môže štartovať 1 mladší
žiak z domáceho O/K vo veku 12 rokov),
➢ liga mladších žiakov, štartujú pretekári vo veku 10 - 12 rokov (súťažia vo štvorboji a
môže štartovať 1 pretekár z domáceho O/K vo veku 9 rokov),
➢ liga žien, štartujú pretekárky vo veku 15 rokov a staršie. (môže štartovať 1 žena
z domáceho oddielu vo veku 14 rokov).
4. Systém majstrovských súťaží:
a) súťaže jednotlivcov - majstrovstvá SR mužov/žien
- majstrovstvá SR juniorov/junioriek
- majstrovstvá SR dorastencov/dorasteniek
- majstrovstvá SR starších žiakov/žiačok
- majstrovstvá SR mladších žiakov/žiačok
b) súťaže družstiev

- extraliga - majstrovstvá SR družstiev mužov
- ligy mužov
- liga dorastencov - majstrovstvá SR družstiev dorastencov
- liga starších žiakov - majstrovstvá družstiev starších žiakov
- liga mladších žiakov - majstrovstvá SR družstiev mladších žiakov
- liga žien - majstrovstvá SR družstiev žien

5. Tituly a ceny:
a) víťazné družstvo majstrovstiev SR ktorejkoľvek vekovej kategórie získava titul
„Majster/ka SR vo vzpieraní družstiev“. Členovia družstiev na prvých troch miestach
získavajú medaile.
b) za víťazstvo v dvojboji (štvorboji u mladších žiakov/čiek) v jednotlivých
hmotnostných kategóriách na majstrovstvách SR jednotlivcov v ktorejkoľvek vekovej
kategórii, získava pretekár/ka titul „Majster/ka SR vo vzpieraní“. Pretekári/ky na prvých
troch miestach v dvojboji v každej hmotnostnej kategórií obdržia medaile. Trh a nadhod
sa zvlášť nehodnotia.
6. Zaradenie družstiev do súťaží:
a) družstvo môže byť zaradené do súťaže ak spĺňa podmienky stanovené súťažným
poriadkom, rozpisom súťaží a zaplatí štartovné poplakty podľa ekonomickej smernice.
V prípade, ak družstvo nenastúpi na súťažné kolo, je z ligy vylúčené a automaticky
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zostupuje o ligu nižšie (výnimka článok 14),
b) družstvá si účasť v súťažiach hradia z vlastných prostriedkov, mládežníckym
družstvám SZV hradí cestovné a stravné v zmysle ekonomickej smernice,
c) novozaložený O/K, alebo O/K, ktorý prechodne nesúťažil v žiadnej súťaži, bude
zaradený do najnižšej súťaže.
7. Postup a zostup
a) pred zahájením súťaže vydáva riadiaci orgán – VV SZV postupový a zostupový kľúč a
zverejní ho v rozpise súťaže,
b) družstvo môže postúpiť, ak splní všetky podmienky stanovené súťažným poriadkom a
rozpisom súťaže,
c) ak družstvo nesplní predpísané podmienky, nepostupuje. Možnosť postupu má ďalšie
najlepšie umiestnené družstvo, ktoré splní predpísané podmienky.
d) v jedno-úrovňových ligách starších a mladších žiakov, dorastencov a žien – môžu
súčasne súťažiť „A“ i „B“ (ev. „C“ atď.) družstvá jednotlivých klubov,
e) vo viacúrovňových súťažiach - Extraliga mužov, I. liga mužov atď. - môžu súťažiť
súčasne dve družstvá jedného O/K (ev. tri atď.) iba v najnižšej lige. Družstvo „B“ nemôže
postúpiť do súťaže, v ktorej sa už nachádza družstvo „A“ (toto platí i pre „C“ družstvo
vzhľadom k „B“ družstvu atď.),
f) ak zostúpi „A“ družstvo do súťaže, v ktorej už je „B“ družstvo, preradí sa „B“ družstvo
do nižšej súťaže.
8. Riadenie súťaží:
a) za riadenie všetkých majstrovských súťaží jednotlivcov ako aj ligových súťaží
družstiev je zodpovedná STK SZV,
b) podmienky pre účasť v týchto súťažiach určujú rozpisy a dodatky vydávané STK,
musia byť v súlade so súťažným poriadkom,
c) VV a STK SZV sú povinní vydať včas (najmenej 30 dní pred prvou súťažou) prehľad
o všetkých celoštátnych a majstrovských ligových súťažiach, ktoré riadi (kalendár
súťaží).
9. Ostatné súťaže
a) SZV alebo O/K môžu usporiadať rôzne turnaje, memoriály a pod.,
b) o zaradení týchto súťaží do kalendára súťaží SZV je potrebné písomne požiadať STK
SZV.
Článok 4
Podmienky pre účasť pretekára na súťažiach
1. Pretekári sa môžu zúčastniť súťaže len vtedy, ak predložia pri vážení platný preukaz pretekára.
Ten je platný ak:
a) je podpísaný držiteľom a je potvrdený príslušným orgánom SZV,
b) je v ňom nalepená fotografia opečiatkovaná pečiatkou SZV,
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c) obsahuje jasne vyznačenú oddielovú príslušnosť alebo platné hosťovanie,
d) obsahuje potvrdenie o zaplatení licencie pre príslušný kalendárny rok.
2. Bez platného preukazu pretekára nesmie rozhodca pripustiť pretekára k súťaži. Výnimku je
možné pripustiť v súťaži družstiev za týchto podmienok:
a) po preukázaní sa iným dokladom napíše pretekár prehlásenie, že má preukaz pretekára
v poriadku, toto prehlásenie podpíše pretekár a tréner, príp. vedúci družstva,
b) prípadný štart takéhoto pretekára bude započítaný do výsledkov iba vtedy, ak zašle
O/K chýbajúce doklady so všetkými náležitosťami doporučeným dopisom riadiacemu
orgánu najneskôr do 3 dní od skončenia súťaže (rozhoduje dátum poštovej pečiatky),
prípadne emailom na adresu stk@vzpieranie.sk alebo osobne predloží na sekretariáte
SZV,
c) ak rozhodca zistí vážne nedostatky v preukaze pretekára, odoberie ho a zašle na
sekretariát SZV, ktoré ho má právo zadržať do vyšetrenia prípadu.
3. Bez platnej lekárskej prehliadky nie staršej ako 12 mesiacov všetkých športovcov do 18 rokov,
vrcholového a talentovaného športovca a reprezentanta SR vo vzpieraní nesmie rozhodca
pripustiť športovca k súťaži. Uvedená skutočnosť sa zapíše do zápisu zo súťaže.
4. Amatérski športovci nad 18 rokov a športovec športu pre všetkých vykonáva šport v zmysle §
5 ods. 8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe na vlastnú zodpovednosť. Týmto nie je obmedzené
právo športovca podrobiť sa dobrovoľnej lekárskej prehliadke.
5. V súťažiach družstiev mužov a žien môže súťažiť jeden zahraničný pretekár/ka, v
mládežníckych súťažiach zahraničný pretekár nesmie súťažiť.
6. Prestupy a hosťovanie sú pojednávané v prestupovom poriadku SZV.
7. Ďalšie podmienky pre účasť v súťažiach:
a) pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci rok narodenia,
b) pretekár nemôže štartovať vo viacúrovňovej súťaží za družstvo v nižšej lige, ak už
pred tým štartoval vo vyššej lige,
c) pretekár štartujúci v mládežníckych ligách môže štartovať aj v rámci mužských líg,
nezávisle od toho o aké kolo sa jedná (ak pretekár v deň súťaže dosiahol 15 rokov), v
prípade prestupu alebo hosťovania môže štartovať za iný klub aj v rovnakom kole,
d) ženy smú štartovať v mužských ligách okrem extraligy, započítava sa im mužský
sinclair.
Článok 5
Všeobecné povinnosti oddielov-klubov v súťažiach
Oddiel-klub je povinný:
a) splniť všetky podmienky stanovené súťažným poriadkom, rozpismi súťaži a dodatkami
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k nim, ktoré vydal riadiaci orgán,
b) riadiť sa súťažným poriadkom, pravidlami vzpierania, rozpismi súťaží a dodatkami
k nim,
c) vyslať na každú súťaž spolu s pretekármi aj vedúceho družstva a trénera (obe funkcie
môže vykonávať jedna osoba), zúčastniť sa technickej porady pred pretekmi; pokiaľ sa
pri súťažiach družstiev tréner alebo vedúci družstva nezúčastní technickej porady je O/K
automaticky vážený ako posledný,
d) hosťujúci O/K je povinný sa dostaviť na súťaž včas, v prípade potreby požiadať
usporiadateľa o zaistenie nocľahov, šetrne zachádzať so zariadením usporiadateľa, v
prípade zavineného poškodenia zariadenia usporiadateľa spíše hlavný rozhodca záznam o
rozsahu škody a pošle správu disciplinárnej komisii SZV.
Článok 6
Povinnosti usporiadateľa vzpieračskej súťaže
1. Usporiadateľ je povinný zaistiť hladký priebeh súťaže, zodpovedá za poriadok a za
bezpečnosť všetkých účastníkov.
2. Usporiadateľ je povinný zaistiť prípravu súťažného priestoru v súlade s pravidlami IWF a to:
a) činky spĺňajúce pravidlá IWF, pri súťažiach žiakov sú povolené žiacke činky 5 a 10 kg,
b) súťažné pódium s rozmermi 4 x 4 x 0,10 m,
c) zodpovedajúce priestory pre rozcvičenie (pre súťaž s počtom pretekárov v skupine do
12 najmenej 3 činky, do 16 najmenej 4 činky a nad 16 najmenej 5 činiek),
d) šatne a sociálne zariadenia pre pretekárov a rozhodcov,
e) signalizačné zariadenie, časomieru, tabule pre výsledky, uvedené môže byť nahradené
výpočtovou technikou, váhu do 200 kg a s presnosťou minimálne na 100 g, čísla pre
losovanie poradia na vážení na technické porade, pri majstrovských súťažiach
jednotlivcov aj čísla pre losovanie poradového čísla pretekárov (s výnimkou súťaže
mladších žiakov),
f) zdravotnícku službu, prípadne telefonické spojenie na pohotovostnú lekársku službu v
mieste súťaže,
g) výpočtovú techniku: 2 x monitor, tlačiareň a minimálne 1 PC/NB tak, aby boli na
súťaži minimálne dva. Jeden NB so softvérom zabezpečí na súťaž STK SZV,
h) miestnosť pre technickú poradu, pre váženie pretekárov a priestory pre dopingovú
kontrolu,
j) občerstvenie pre rozhodcov,
k) zodpovedajúcu teplotu (min. 16 stupňov Celzia).
3. Usporiadateľ je povinný zaistiť službu pri vchode do rozcvičovne, ktorá zaistí vstup iba
príslušným oprávneným osobám (pretekári, tréneri, lekári, maséri, rozhodcovia). Výnimky
povoľuje riaditeľ súťaže po dohode s hlavným rozhodcom.
4. Usporiadateľ je povinný najneskôr do 30 dní pred konaním súťaže oznámiť SZV a STK
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miesto a čas konania, mená zodpovedných funkcionárov a ďalšie údaje potrebné pre vydanie
rozpisu a jeho dodatku vrátanie adries a telefónneho spojenia.
5. Na požiadanie je usporiadateľ povinný zabezpečiť finančne prijateľné ubytovanie. Žiadosť o
ubytovanie je nutné zaslať do dátumu stanoveného dodatkom rozpisu. Nevyužité nocľahy je
objednávateľ povinný uhradiť.
6. V prípade, ak usporiadateľ nesplní svoje povinnosti uvedené v Čl. 6 bez adekvátneho
vysvetlenia hlavnému rozhodcovi, tieto uvedie hlavný rozhodca do správy hlavného rozhodcu
a pošle ju na prerokovanie STK SZV. V prípade, ak STK SZV rozhodne, že usporiadateľ
zámerne bez dostatočného vysvetlenia alebo opakovane zanedbal svoje povinnosti, potrestá sa
sankciou ½ príspevku za organizovanie súťaže.
Článok 7
Technické podmienky a priebeh súťaží
1. Hmotnostné kategórie
Súťaže vo vzpieraní prebiehajú podľa pravidiel IWF, súťažného poriadku, rozpisu súťaží a ich
dodatkov v týchto hmotnostných kategóriách (HK):
muži, juniori: do 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg a nad 109 kg
dorastenci:
do 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg a nad 109 kg
starší žiaci
do 44 kg, 49 kg, 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg a nad 81 kg
mladší žiaci
do 35 kg, 39 kg, 44 kg, 49 kg, 55 kg, 61 kg, 67 kg a nad 67 kg
ženy, juniorky do 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg a nad 87 kg
dorastenky
do 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg a nad 87 kg
žiačky
do 36 kg, 40 kg, 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg a nad 64 kg
mladšie žiačky do 30 kg, 35 kg, 40 kg , 45 kg, 49 a nad 49 kg
Zvláštne ustanovenie:
V súťažiach jednotlivcov i družstiev mladších a starších žiakov a žiačok sa nesmie zvyšovať
hmotnosť činky po neplatnom pokuse. U mladších žiakov musí pretekár dosiahnuť minimálne 6
bodov za technické prevedenie pokusu, aby mohol zvyšovať hmotnosť činky. Na súťažiach
mladších a starších žiakov je povolené používať žiacku činku 5 a 10 kg, a to tak, že od hmotnosti
35 kg sa používa 20 kg oska (prípadne 15 kg osi od 30 kg). Výnimka: pretekár má možnosť
dokončiť súťaž na tej oske, na ktorej začal svoj prvý pokus.
2. Termíny súťaží:
a) pre majstrovské súťaže sú záväzné termíny uvedené v kalendári SZV a v rozpisoch
vydaných STK,
b) majstrovské súťaže je možné uskutočniť aj v inom termíne, ak sa na tom dohodnú
všetci účastníci, a ak to schváli STK SZV. Súťaže sa konajú na mieste, ktoré určí
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usporiadateľ, po dohode a schválení STK je možné súťaž usporiadať v priestoroch iného
klubu,
c) pokiaľ usporiadateľ nie je schopný súťaž usporiadať, požiada najmenej 30 pred
súťažou o zmenu usporiadateľa STK, ktorá určí usporiadateľa alebo stanový iný termín.
3. Váženie pretekárov:
a) pre váženie pretekárov zaistí usporiadateľ samostatnú miestnosť, váženie začína
obvykle 2 hodiny pred stanoveným začiatkom súťaže,
b) pretekári sa vážia v priebehu jednej hodiny, môžu sa vážiť aj viac krát, ak nedosiahli
požadovanú hmotnosť potrebnú pre štart v hmotnostnej kategórii (ďalej len HK), v ktorej
chcú súťažiť. Po dosiahnutí požadovanej hmotnosti potrebnej pre štart v hmotnostnej
kategórii sa už nesmú vážiť. Mladší žiaci sa smú vážiť iba raz,
c) váženie prebieha za účasti trénera alebo vedúceho družstva, poradie pretekárov na
vážení sa určí losovaním na technickej porade. Pri súťaži družstiev sa na technickej
porade vylosuje poradie družstiev na váženie. Poradie nástupu pretekára na činku je
určené podľa poradového čísla pretekára,
d) na ligových súťažiach sa vážia všetci pretekári naraz,
e) štart pretekára v súťaži jednotlivcov v inej HK, než do ktorej bol prihlásený a vybratý
je možný iba vtedy, ak má nahlásený výkon, ktorý je stanovený v kategórii, v ktorej chce
štartovať. Zmeny musia byť uskutočnené na technickej porade, každý pretekár má právo
jednej zmeny,
f) súčet základných pokusov smie byť nižší ako nahlásený výkon maximálne o 20 kg, v
prípade žiakov/čok maximálne o 10 kg,
g) o výsledku váženia vyhotoví zapisovateľ vážnu listinu. Dbá najme na presné uvedenie
mien a hmotnosti pretekárov. Vážnu listinu podpíšu všetci rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili
váženia.
4. Čakacia doba
a) ak sa niektoré družstvo nedostaví z vážnych dôvodov váženia, čaká sa na neho najviac
jednu hodinu po skončení váženia. O omeškaní je družstvo povinné informovať
usporiadateľa a hlavného rozhodcu,
b) pokiaľ sa hosťujúce družstvo v tejto dobe dostaví, hlavný rozhodca vydá pokyn na
váženie tohto družstva. Súťaž sa začne ihneď po odvážení meškajúcich pretekárov,
c) ak sa družstvo nedostaví behom jednej hodiny po ukončení váženia, začne súťaž bez
neho. V sporných alebo mimoriadnych prípadoch rozhodne hlavný rozhodca.
5. Zahájenie súťaže
a) každá súťaž musí byť zahájená nástupom podľa pravidiel IWF. Pretekári nastupujú v
športovom úbore, reprezentanti pri medzinárodných pretekoch so štátnym znakom.
Rozhodcovia nastupujú v predpísanom úbore. Neúčasť pretekárov na nástupe sa
posudzuje ako porušenie pravidiel a hlavný rozhodca to uvedie v správe hlavného
rozhodcu,
b) pri zahájení Majstrovstiev SR sa hrá štátna hymna,
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c) pre všetky majstrovské súťaže platí nasledujúci postup zahájenia: stredný rozhodca
privedie pretekárov, ide ako prvý v poradí, nasledujú pretekári konkrétnej skupiny a za
nimi obaja postranní rozhodcovia. Následne technický rozhodca ohlási súťaž a predstaví
jednotlivých pretekárov a rozhodcov. Na záver požiada pretekárov aby sa presunuli do
rozcvičovne a ohlási čas na rozcvičku.
6. Vyhlasovanie výsledkov:
a) vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po ukončení každej HK, na súťažiach družstiev po
ukončení celej súťaže,
b) za organizáciu vyhlásení výsledkov zodpovedá hlavný rozhodca a riaditeľ súťaže,
c) platí tento jednotný postup vyhlásenia:
➢ v strede súťažného pódia sú umiestnené stupne víťazov,
➢ stredný rozhodca privedie pretekárov v športovom úbore,
➢ technický rozhodca oznámi mená a funkcie osôb odovzdávajúcich ocenenia,
➢ technický rozhodca oznámi tretieho v poradí, jeho oddielovú príslušnosť a výkon.
Tento pretekár vystúpi na ľavú časť stupňa víťazov a prevezme ocenenia. Po
odovzdaní ocenenia oznámi technický rozhodca meno druhého v poradí, jeho
oddielovú príslušnosť a výkon. Tento pretekár vystúpi na pravú časť stupňa
víťazov a prevezme ocenenia, potom technický rozhodca oznámi majstra SR, jeho
oddielovú príslušnosť a výkon. Víťaz vystúpi do stredu stupňa víťazov a
prevezme ocenenia.
➢ na počesť víťazov sa môže zahrať znelka, pri medzinárodných súťažiach sa hrá
hymna,
➢ po znelke (hymne) odchádzajú všetky osoby zo súťažného pódia,
➢ obdobným spôsobom sa uskutočňuje vyhlasovanie výsledkov súťaže družstiev,
ktorého sa zúčastnia všetci členova družstva v športovom úbore,
➢ na záver súťaže technický rozhodca poďakuje prítomným pretekárom za účasť a
výkony, usporiadateľom, divákom a pod., ukončiť súťaž môže i zástupca SZV
prípadne predstaviteľ usporiadateľov.
Článok 8
Dokumentácia a vyhodnotenie súťaží
1. Zápis zo súťaže:
a) na majstrovských i nemajstrovských súťažiach jednotlivcov i družstiev sa vyhotovuje
zápis,
b) súčasťou zápis sú uvedené údaje o pretekároch, dosiahnuté výkony, sinclairove body
(na 4 desatinné miesta), mená rozhodcov, dátum miesto a názov súťaže,
c) po skončení súťaže zápis a výsledky hlavný rozhodca ihneď zašle digitálne predsedovi
STK SZV na adresu stk@vzpieranie.sk.
2. Vyhodnotenie výsledkov súťaže:
a) výsledky jednotlivcov sa vyhodnocujú podľa pravidiel IWF,
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b) výsledky družstiev sa vyhodnocujú podľa pravidiel uvedených v rozpisoch súťaží,
c) rekordy SR môže vytvoriť iba občan SR a môžu byť vytvorené na:
- medzinárodných súťažiach uverejnených v kalendári IWF
a EWF,
- na majstrovstvách SR,
- na súťažiach družstiev riadených SZV,
- na ostatných súťažiach uvedených v kalendári SZV,
➢ hlavný rozhodca alebo ním poverený rozhodca uvedie v zápise meno pretekára,
ktorý vytvoril rekord, dosiahnutý výkon a disciplínu,
➢ pretekár, ktorý rekord vytvoril, je povinný na požiadanie zúčastniť sa dopingovej
kontroly, schválenie rekordu nie je podmienené kontrolou, ale prípadný pozitívny
výsledok kontroly znamená jeho anulovanie,
➢ rekordy schvaľuje, eviduje a zverejňuje STK SZV.
Článok 9
Riadenie súťaží, rozhodcovia a ďalší účastníci
1. Riadenie súťaže:
a) pre riadenie súťaže deleguje STK zodpovedajúci počet rozhodcov, ktorí zodpovedajú
za priebeh súťaže podľa pravidiel IWF, súťažného poriadku, rozpisu a dodatku,
b) pokiaľ sa delegovaný rozhodca nemôže zúčastniť súťaže, je povinný sa písomne či
telefonicky ospravedlniť minimálne sedem dní pred súťažou,
c) o neúčasti rozhodcov je potrebné vykonať záznam do správy hlavného rozhodcu,
d) v prípade opakovanej neospravedlnenej absencie môže STK a disciplinárna komisia
SZV vyradiť rozhodcu z majstrovských súťaží SZV.
2. Rozhodcovia:
Všetky ostatné náležitosti týkajúce sa činností rozhodcov sú uvedene v Rozhodcovskom
poriadku SZV.
3. Práva a povinnosti ostatných účastníkov súťaže:
a) vedúci družstva a tréner:
➢ vystupujú v mene svojho družstva,
➢ zodpovedajú za správanie sa družstva,
➢ môžu predkladať hlavnému rozhodcovi alebo jury námietky a protesty,
➢ vedú svojich pretekárov v súťaži, rešpektujú výroky rozhodcov a prispievajú k
hladkému priebehu súťaže,
➢ poznajú pravidlá vzpierania, súťažný poriadok a rozpisy súťaží,
➢ zastupujú O/K na technickej porade, zúčastňujú sa váženia pretekárov, kde predkladajú
ich preukazy a ďalšie požadované dokumenty.
b) pretekár je povinný:
➢ chovať sa na súťažiach disciplinovane, riadiť sa pokynmi rozhodcov a usporiadateľov,
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➢ predložiť na vyzvanie rozhodcov a ďalších oprávnených funkcionárov ku kontrole svoj
preukaz, ktorý udržuje v riadnom stave,
➢ nastúpiť na súťaž v predpísanom športovom úbore, dodržiavať pravidlá vzpierania a
ďalšie smernice, za nedodržanie týchto ustanovení môže byť zo súťaže vylúčený,
➢ riadiť sa pokynmi vedúceho družstva a trénera, šetriť činky a ostatné zariadenia (šatne,
rozcvičovňa atď.),
➢ na vyzvanie dopingovým komisárom podstúpiť dopingovú kontrolu.
Článok 10
Previnenia a námietky
1. Previnenia voči športovej etike, dobrým mravom a pod. sú riešené na základe disciplinárneho
poriadku SZV.
2. Nešportové chovanie:
a) pokiaľ sa účastník súťaže dopustí previnenia proti športovej etike, je hlavný rozhodca
povinný ho napomenúť. V závažnejších prípadoch vylúči hlavný rozhodca dotyčného
účastníka zo súťaže, prípadne ho nechá vyviesť,
b) všetky takéto prípady uvedie hlavný rozhodca vo svojej správe. O prípadných
súťažných dôsledkoch rozhodne STK. Všetky prípady nešportového správania prerokuje
disciplinárna komisia SZV.
3. Námietky
a) pri porušení ustanovení tohto súťažného a ostatných športovo-technických predpisov a
iných smerníc sú O/K oprávnené podať námietky riadiacemu orgánu súťaže,
b) námietky doložené podkladmi je možné podať najmä v týchto prípadoch:
➢ pri porušení ustanovení tohto SP, rozpisov a dodatkov súťaží,
➢ pri porušení pravidiel vzpierania,
➢ pri nedodržaní ostatných predpisov, alebo pri iných závažných priestupkoch
zaujatosť, opitosť a pod.)
c) námietky musia byť riadne zdôvodnené a doložené dôkaznými prostriedkami,
d) námietky proti skutočnostiam známym pred, v priebehu alebo po skončení súťaže
oznámi vedúci družstva jury alebo hlavnému rozhodcovi. Títo sú povinní ju prijať a
riešiť. Obdobne sa postupuje pri námietkach k priebehu súťaže. Námietky, ktoré neboli
vyriešené, zapíše hlavný rozhodca do svojej správy a vyrieši ju STK.
e) námietky proti priebehu súťaže je možné podať:
➢ pri jednorazových súťažiach písomne vrchnému rozhodcovi ihneď po skončení
súťaže vedúcim družstva alebo trénerom,
➢ pri dlhodobých súťažiach družstiev doporučeným listom riadiacemu orgánu do 5
dní po ukončení súťaže, k listu musí byť priložené aj potvrdenie o zaplatení
manipulačného poplatku 30,00 EUR.
Článok 11
Spoločné ustanovenia o opravných prostriedkoch
Strana 10 z 12

Odvolanie:
1. Proti rozhodnutiu o námietkach, ktoré vydá STK je možné podať odvolanie do 15 dní od
doručenia písomného rozhodnutia a to VV SZV, jeho rozhodnutie je konečné.
2. Odvolanie podáva O/K doporučeným listom ku ktorému priloží doklad o zaplatení poplatku
vo výške 30,00 EUR.
3. Ak odvolanie neobsahuje potrebné náležitosti, VV SZV ho nepojednáva.
4. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní na základe vlastného šetrenia, s prihliadnutím k
stanovisku STK, príp. ďalších komisií a k platným predpisom riadeniu súťaží vo vzpieraní.
5. Podanie odvolania nemá odkladný účinok, všetky námietky a odvolania, pokiaľ nie je
stanovené inak sa zasielajú na sekretariát SZV.
6. Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu, môže nariadiť, aby ten, kto porušil predpisy nahradil
náklady spojené s prešetrením a prerokovaním námietok a odvolaní.
7. Ak je námietkam a odvolaniam vyhovené, hoci iba čiastočne, vracia sa zaplatený poplatok. V
opačnom prípade zostáva riadiacemu orgánu súťaže – SZV.
Článok 12
Dielčie hospodárske smernice
1. O/K sa súťaží jednotlivcov a dlhodobých majstrovských súťažiach družstiev seniorov
zúčastňujú na vlastné náklady, pokiaľ nerozhodne VV SVZ inak.
2. Oddielom-klubom na mládežníckych majstrovských súťažiach jednotlivcov ako aj družstiev
hradí SVZ cestovné náklady, stravné a nocľahy (nad 200 km) podľa platných smerníc a
finančných možností.
3. Na majstrovských súťažiach SZV hradí náklady delegovaným rozhodcom a funkcionárom
podľa platných ekonomických smerníc, pokiaľ nebolo rozhodnuté inak.
Článok 13
Reklama
1. Na súťažiach usporiadaných SZV sa povoľuje pretekárom umiestnenie reklamy akejkoľvek
veľkosti na ich športovom úbore. Nesmie to však byť reklama na cigarety, drogy, alkohol, či
symboly hnutí alebo skupín podporujúcich porušovanie základných ľudských práv a slobôd.
2. Usporiadateľ môže umiestniť v priestoroch súťaže vlastnú reklamu. VV SZV má právo
umiestniť na súťažiach riedených SZV vlastnú reklamu.
Článok 14
Opatrenia počas pandémie
1. Počas pandémie je nutné dodržiavať všetky protipandemické opatrenia, ktoré sú vždy aktuálne
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konkretizované v dodatkoch k dlhodobým rozpisom alebo sú všeobecne známe.
2. Ak družstvo nemôže nastúpiť na ligové kolo z dôvodu karantény členov O/K, môže O/K
požiadať o náhradný termín za dodržania nasledovných podmienok:
a) O/K do 3 dní od ukončenia ligového kola, ktorého sa nemohol zúčastniť hodnoverne
preukáže povinnosť karantény členov O/K a podá žiadosť o náhradný termín riadiacemu
orgánu súťaže (STK),
b) O/K po konzultácii s riadiacim orgánom súťaže (STK) na vlastné náklady (hradí aj
náklady na rozhodcov) zorganizuje súťaž do 30 dní od ukončenia ligového kola, ktorého
sa nemohol zúčastniť,
c) riadiaci orgán súťaže následne po uskutočnení súťaže v náhradnom termíne započíta
dosiahnuté výsledky do výsledkov ligovej súťaže.
Článok 15
Záverečné ustanovenie
1. Tento súťažný poriadok SZV nadobúda platnosť dňom schválenia VV SZV 22.12.2021 a
účinnosť od 01.01.2022.
2. Zmeny a doplnky k tomuto súťažnému poriadku schvaľuje VV SZV. Ich účinnosť stanoví tak,
aby s nimi boli včas zoznámené všetky O/K, orgány SZV a komisie SZV, ktorých sa jeho obsah
týka.
3. Výklad súťažného poriadku vykonáva STK SZV.
4. Tlačové a gramatické chyby sa odštátňujú bezodkladne.
5. Účinnosť zmien a doplnkov sa nesmie stanoviť spätne.

Vypracovala STK SZV
Ing. Michal Ikréni – predseda STK SZV, vedúci kolektívu
Vladimír Hudec – podpredseda SZV, člen STK SZV, člen kolektívu
Ing. Tomáš Chovanec – predseda SZV, člen kolektívu

Ing. Tomáš Chovanec
predseda SZV
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