
FAQ  
 

Můžu se registrovat na oba závody? 

Ano, stačí při registraci zaškrtnout Bench Press Challenge i Deadlift Challenge. Budeš mít dokonce 
výhodnější cenu když se zúčastníš obou akcí - Bench Press Challenge i Deadlift Challenge. 

Co dostanu ve startovním balíčku? 

V každém ze závodů dostaneš startovní balíček s pamětní medailí, tričko daného závodu a slevy od 
sponzorů s drobnými dárky (loni dostali všichni závodníci 500g iontového nápoje v prášku a další 
drobnosti). Na zadní straně trička budeš mít svoje jméno nebo přezdívku – podle toho co si zvolíš. 
Tato možnost mít unikátní tričko je do 1.4.2020, poté pošleme seznam jmen do výroby. Po tomto 
datu se bude možné stále registrovat, ale již bez jména/přezdívky na zádech. Dále budou součástí 
startovních balíčků slevy a drobné dárky od sponzorů. 

Lze se registrovat a zaplatit startovné na místě? 

Bohužel ne, z organizačních důvodů to není možné. Registrace uzavřeme 24.4.2020 

Jak probíhá akreditace a vážení na místě? 

Jednotlivé závodní kategorie budou mít svoje stanoviště, vše bude viditelně označeno cedulemi. 
Přijdeš na stanoviště kategorie, do které si se přihlásil (například muži amatéři do 90 kg). Připravíš 
si občanský průkaz pro prokázání totožnosti, až na tebe přijde řada, tak se za plentou před 
rozhodčím svlečeš do spodního prádla a stoupneš si na váhu. Rozhodčí zapíše do registračního 
formuláře tvou váhu. Zeptáme se tě, kolik kg chceš naložit na činku pro první pokus. Následně od 
nás dostaneš lístečky na další pokusy. Lístečky si pak vyplň, je tam kolonka jméno (tiskace), 
kategorie v které závodíš a podpis. 

Jak si budu moct nahlásit druhý a třetí pokus? 

Na vážení dostaneš lístečky na pokusy. Po prvním pokusu napíšeš na lísteček, kolik chceš naložit na 
další pokus na činku. Lísteček odevzdáš co nejdříve asistentům na IT, kteří ti pokus zapíší do 
systému pro nakladače. 

Kde se budu moci rozcvičit? 

Za podiem je „warm-up“ zóna, zde budou osy, kotouče, prostor pro protažení a voda pro závodníky. 
Do rozcvičovny jdi až když začnou pokusy skupiny, která jde před tebou. 

Jak poznám pořadí jednotlivých skupin? 

Před začátkem závodu bude vyvěšen na schodišti a na stánku (kde jsi dostal startovní balíček) 
seznam závodníků a jejich pořadí, jak půjdou na pokusy. Například jako první začnou závody ženy 
juniorky a ty budou v jedné skupině (až 15 závodnic), následovat bude další skupina a to ženy, opět 
budou rozděleny na několik skupin, podle toho, kolik se jich přihlásí po 10-15. Jako úplně poslední 
závodní skupina půjdou muži nad 105 kg. 

 



Můžu závodit naboso? Co musím mít za oblečení? 

Kvůli bezpečnosti musíš mít obuv, pro deadlift doporučujeme boty s plochou a co nejtenčí 
podrážkou. Není nutné mít singlet jako na jiných závodech, stačí mít sportovní oblečení, tedy 
šortky, legíny, kraťasy atd. a tričko (to dostaneš ve startovním balíčku).  

Jak proběhne vyhlášení a jaké jsou ceny pro vítěze? 

Po skončení samotného závodu a prestižní Monster League proběhne vyhlášení jednotlivých 
kategorií. Vyhlásíme ze všech 8 kategorií první 3 místa. Loni na Deadlift Challenge vol.3 jsme 
rozdávali ceny jako suplementy (proteiny, gainery a další produkty), vybavení (opasky, trhačky, 
magniesia na ruce, funkční oblečení atd.), dárkové tašky s produkty z eshopů (tyčinky, 
nakopávače, shakery, časopisy atd.), oříšková másla, sušené maso, energy drinky a mnoho 
dalšího. 

Co proběhne v neděli 3.5.2020? 

Jako vyvrcholení #Doplnejch Prague Power Weekend proběhne 1. Mistrovství České republiky 
v trojboji družstev RAW. Z oblastních kvalifikacích pořádaných ČSST se nominuje celkem 10 
družstev, které se představí na tomto mistrovství. Bude se tedy jednat o poměření sil nejlepších 
oddílů v České republice. Každý oddíl sestaví 4 nejlepší trojbojaře (+ náhradníky), kteří budou 
závodit v RAW trojboji tedy dřepu, bench pressu a mrtvém tahu. Jako výsledek se nebude počítat 
celkově nazvedaná váha, ale přepočet na koeficient (Wilksovy body). 

V případě dotazů nás kontaktuje na mailu: doplnejch.office@gmail.com  

Až se bude závod blížit, pošleme závodníkům newsletter s připomínkou co, kdy a kde. 
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