
 
                                         

 

OCELOVÝ MUŽ-ŽENA  
XX. ročník 

 
Žebrák  29. 6. 2019 

kondiční test pro všestranné sportovce 
PROPOZICE 

   Po�adatel:  
�
�
�

 
Oddíl kulturistiky TJ SOKOL ŽEBRÁK  

 
                             

                                  
Přijďte si ověřit svou fyzičku na místo, kde soutěž OCELOVÝ MUŽ/ŽENA byla založena a má již svou 
tradici! 
 

disciplíny: 
1, benchpress s 65 kg  / ženy s 30 kg / na max. po�et. opak. 
2, bicepsový  shyb na hrazd� na max. po�et opak. / ženy výdrž ve shybu na �as  
3, leh-sed za 2 min. na max. po�et opak. 
4, b�h  5,3 km  (silnice) 
5, silni�ní cyklistika 40 km   
 

kategorie: 
Muži do 39 let, Muži 40 až 49 let, Muži 50 až 59 let, Muži od 60 let  
Ženy do 39 let, Ženy od 40 let                              
Týmy – 3 až 5 specialist� se m�že pod�lit o 5 disciplín  
 
Pozn.: Je možné startovat jen jako jednotlivec nebo zárove� i v týmu, kde m�že závodník p�isp�t do týmu max. 
2-mi disciplínami.  
 
 



Závodníci mohou získat ocen�ní „Ocelový muž/žena“ – po spln�ní limit� stanovených po�adatelem.  
Doporučujeme všem závodníkům se seznámit s kompletními pravidly na internetových stránkách:  

www.ocelovymuz.cz 
 
 

 
Termín: 

29. 6. 2019 v ZŠ v Žebráku (u Hořovic, středočeský kraj) 
 
Start v 9:00.  
Prezentace závodníků od 7:30 do 8:45 
 
Startovné: 

• do 15. 2. 2019  jednotlivci/tým:  250,- K�                       
• do 25. 4. 2019  jednotlivci/tým:   350,- K� 
• do  1. 6. 2019  jednotlivci /tým:  450,- K� 
• do 25. 6. 2019  jednotlivci /tým:  450,- K� / bez nároku na funk�ní tri�ko 

 
                       Přihlášení na místě není možné!!! 
Po�et startujících v kategorii jednotlivc� je omezen na 80 závodník�. 
Po�et startujících tým� je omezen na 20 tým�. 
 
Startovné je vratné jen v p�ípad� zdravotních problém� podložených léka�skou zprávou. 

 
V cen� startovného pro jednotlivce je energetický balí�ek, funk�ní triko nebo jiný reklamní p�edm�t závodu, 
pitný režim b�hem závodu, ve�e�e po závod�, diplom za spln�ní, výsledková listina,  tombola o hodnotné ceny 
– vyhrát m�že každý. Ti kdo splní titul Ocelový muž/ žena získají silikonový náramek s názvem „Ocelový 
muž“ stvrzující tak tento titul. 
Ve startovném za celý tým je v cen� jen možnost startovat v týmu a být v n�m vyhodnocen. Možno dokoupit 
ve�e�i 80 K� na osobu jen p�edem do 10. 6. 2019. 
 
Upozornění: 
P�ed závodem po Vás bude vyžadován podpis �estného prohlášení, že jste zdravotn� zp�sobilý(á) startovat v 
naší sout�ži. 
U závodník� do 18-ti let budeme vyžadovat podpis zákonného zástupce. 
 
Přihlášky:  
Zvýhodn�né startovné zaslat na �. ú.: 7768020297/0100  variabilní symbol: 202019 
Potvrzení o zaplacení a Vaši p�ihlášku zaslat na e-mail: kar.vydra@seznam.cz    
V e-mailové p�ihlášce uve�te: 

- jméno a příjmení  
- ročník narození 
-  za co startujete nebo odkud pocházíte 
- Vaší velikost trička 
- v případě Týmu uveďte název týmu, seznam členů a kdo nastoupí na kterou disciplínu 

 
 
 
Ubytování: není zajištováno po�adatelem!!!  
 
 
Program celého dne: 
1, slavnostní zahájení Ocelového muže (OM) (9:00) 
2, start OM  (9:15) 



3, start b�hu (12:00-13:00), start kola (13:00-14:00) 
4, slavnostní vyhlášení OM Žebráka (17:00-18:00) 
6, tombola o hodnotné ceny 
        
Kontakt na organizátora: 
Karel Vydra  / e-mail: kar.vydra@seznam.cz / mobil: 602 429 252 
 
 
 
 
 


