
Pravidlá Univerzitného Tlaku na lavičke  
 
VEKOVÉ KATEGÓRIE 
Muži - od dňa, kedy dosiahne 18 rokov a ďalej bez obmedzenia 

Ženy - od dňa, kedy dosiahne 18 rokov a ďalej bez obmedzenia 

 
VÁHOVÉ KATEGÓRIE  
Muži  
• kategória: -80kg (od 0kg do 80,0kg)  

• kategória: +80kg (nad 81,01kg) 
 

Ženy  
• kategória: -63kg (od 0kg do 63,0kg)  

• kategória: +63kg (nad 63,01kg) 
 
TECHNICKÉ VYBAVENIE 
 

Váha  
• musí byť digitálna, elektronická so stupnicou na 2 desatinné čísla s kapacitou najmenej do 
180 kg.  
 

Súťažné pódium 
• tlak na lavičke výlučne prebieha iba na pódium, ktoré musí byť pevné rovné, ploché 
a pokryté nešmykľavým hladkým ,,kobercom“.   
 

Činky, kotúče a uzávery  
• činka: kotúčová  nakladacia činka 

• kotúče: k dispozícií musia byť nasledovné kotúče: 1,25kg; 2,5kg; 5kg; 10kg; 15kg; 20kg a 
25kg; všetky kotúče musia mať zreteľné označenie hmotnosti a na os činky sa nasúvajú v 
poradí, od najťažšieho kotúča čo najbližšie k stredu osi po najmenšie kotúče v klesajúcom 

poradí 

• uzávery: buď plastové alebo kovové o hmotnosti 2,5kg;  

Pri súťaži sa vždy musia používať uzávery! 
 

Lavička 
•  musí byť pevná, stabilná  
 

SIGNALIZÁCIA PRE ROZHODCOV  
• rozhodca musí byť vybavení bielou a červenou vlajočkou, aby mohol vyjadriť svoje 
rozhodnutie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝSLEDKOVÁ TABUĽA  
 

• výsledková tabuľa bude vyvesená v priestoroch súťaže, ktorá slúži k orientácii pretekárov, 
usporiadateľov a divákov 

• mená súťažiacich budú zoradené podľa prvého nahláseného pokusu, prípadne abecedne; 
v poradí najprv ženy potom muži  
 

 
 
 
 
VÝSLEDKY SÚŤAŽE  
 
• výsledky budú spracované do 30min. po ukončení posledného pokus súťažiaceho  
• odmenení budú prvý traja v každej hmotnostnej kategórii 

• ak budú mať dvaja príp. viacerí pretekári rovnakú finálnu váhu (tj. tretí pokus) tak 
o konečnom poradí rozhoduje telesná váha pretekára. Napr. Jozef a Matej budú mať 
zdvihnutých 100kg avšak Jozef váži 90kg a Matej 92kg tak vyhráva Jozef, pretože jeho 
telesná váha je nižšia.  
• odmena: prvý traja v každej hmotnostnej  kategórii obdržia medailu, diplom a športové 
dobroty. Víťazi obdržia pohár.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OSOBNÉ VYBAVENIE 
 

Nepodporné dresy a tričko (pre pretekárov, ktorý vlastnia dres, trikot)  
• nepodporný dres sa používa v súťažiach, ktoré sú označené ako “classic/bez vybavenia“ 

• dres musí pozostávať z jedného kusu a musí pri nosení sedieť bez akejkoľvek voľnosti; dres 
musí byť celý vyrobený z takej látky alebo syntetického textilného materiálu, ktorý 
neposkytuje pretekárovi žiadnu podporu pri vykonávaní disciplíny; ramienka dresu musí mať 
pretekár na ramenách po celý čas vykonávania disciplíny;  
• tričko môže ale nie je to podmienka, oblečené pod dresom; tričko musí byť vyrobené 
výhradne z bavlny alebo z polyestru alebo z ich zmesí a žiadna jeho časť nesmie byť 
z pogumovaného alebo podobného pružného materiálu, nesmie mať zosilnené švy alebo 
vrecká, gombíky, zipsy alebo iný než okrúhly golier; na farbe trička nezáleží (môže byť 
jednofarebné, alebo viacfarebné) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Nepodporný dres  

 

 
 
Tričko a nohavice (pre pretekárov, ktorý nevlastnia nepodporný dres, trikot)  
• tričko musí mať oblečené každý pretekár, ktoré je zakasané do nohavíc; tričko musí byť 
vyrobené výhradne z bavlny alebo z polyestru alebo z ich zmesí a žiadna jeho časť nesmie 
byť z pogumovaného alebo podobného pružného materiálu, nesmie mať zosilnené švy alebo 
vrecká, gombíky, zipsy alebo iný než okrúhly golier; tričko môže ale nemusí mať rukávy, 

kľudne môze byť aj športové tielko; na farbe trička nezáleží (môže byť jednofarebné, alebo 
viacfarebné) 

• nohavice môžu byt dlhé, trištvrťové alebo krátke 
 
Spodné prádlo  
• pod dresom musia byť oblečené štandardné slipy alebo spodná bielizeň (obr. 2) vyrobené z 
akejkoľvek zmesi bavlny, nylónu alebo polyesteru (boxerské šortky sú zakázané).  

• ženy môžu používať štandardné alebo športové podprsenky (plavky alebo 

iné časti odevu z pogumovaného materiálu okrem gumy v páse, sú zakázané) 

 
 
 
 
 

Obr. 2 spodné prádlo  

 

 

Bandáže (na zápästiach)  



• môžu sa používať bandáže utkané z jednej vrstvy pružného materiálu krytého polyesterom, 
bavlnou alebo kombináciou týchto materiálov 

• taktiež sú povolené obyčajné lekárske sťahovacie bandáže 

• ak má bandáž pútko, nesmie byť  prevlečené cez palce počas pokusu 

• môžu sa používať obyčajné komerčné nevlekové bandáže  tzv. potítka; kombinácia potítiek 
a bandáží nie je povolená 
 

Opasok  
• súťažiaci môžu použiť opasok 

• ak je opasok použitý, musí byť oblečený cez dres, resp. cez tričko  
• materiál opasku:  

na povrchu a vo vnútri nesmie mať výstuže, vypchávky alebo spevnenia z akéhokoľvek 
materiálu; opasok môže byť buď čistý, t.j. jednej farby alebo dvoch a viac farieb 

 

Obuv  
• súťažiaci musí mať obutú obuv! 
• za schválenú obuv sa považuje špeciálna športová halová (indoor) obuv, vzpieračská obuv, 
powerlifterská obuv a ľahké gymnastické cvičky (tj. športová obuv sa vzťahuje na indoor 
športy, napr. zápasenie/basketbal; pričom turistické topánky nespadajú do tejto kategórie) 

• podrážka musí byť rovná, bez akýchkoľvek neregulárnych úprav štandardného tvaru 

 

 
 
KONTROLA OSOBNÉHO VYBAVENIA   
 

• každý pretekár musí predložiť na kontrolu osobného vybavenia, ktorá prebieha počas 
váženia, všetky časti svojho súťažného úboru 

• kontrolou úboru a vybavenia je poverený  funkcionár  
• klobúky a čiapky sú prísne zakázané a nesmú sa na závodisku nosiť 

 

VÁŽENIE 
• váženie súťažiacich sa nesmie konať skôr než 2 hodiny pred štartom danej kategórie 

• všetci súťažiaci v kategórii sa musia dostaviť k váženiu, ktoré sa koná za prítomnosti 
jedného až dvoch funkcionárov 

• vážené môžu byť viaceré kategórie spoločne, pričom oba pohlavia osobitne  
• poradie na vážení bude nasledovné: najprv ženy všetky kategórie následne všetky mužské 
kategórie  

• váženie súťažiacich sa robí v uzavretej miestnosti za prítomnosti súťažiaceho a jedného 

alebo dvoch funkcionárov 

• z hygienických dôvodov musí mať súťažiaci pri vážení obuté ponožky  
• pretekár sa musí identifikovať občianskym preukazom  
• súťažiaci sa musia vážiť nahí alebo v spodnom prádle, ktoré zodpovedá špecifikáciám, ktoré 
sú uvedené v týchto pravidlách, a ktoré podstatne nemenia hmotnosť súťažiaceho. 
• na súťažiach kde súťažia obe pohlavia musí byť zabezpečené, aby bol pretekár vážený 

funkcionármi rovnakého pohlavia 

• každý súťažiaci sa smie vážiť len raz 

• zistená hmotnosť súťažiaceho sa nezverejňuje, pokiaľ nie sú zvážení všetci súťažiaci danej 
kategórie 

 

 

 



 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
• použitie oleja, vazelíny alebo iných mazadiel na telo, odev či osobné vybavenie je prísne 
zakázané! 
• kvapalná krieda, mastenec alebo magnézium sú jediné látky, ktoré sa smú používať na telo 
alebo na odev.  

• použitie akéhokoľvek druhu lepidla alebo inej adhezívnej látky na podrážky topánok alebo 
obuvi je prísne zakázané.  

 
 
DISCIPLÍNA TLAK NA LAVIČKE (BENCH PRESS)  
Pravidlá, priebeh vykonania cviku  

 

• lavička stojí hlavou k rozhodcovi  
• súťažiaci musí ležať na chrbte s ramenami a zadkom v kontakte s povrchom lavičky; 
chodidlá a päty musia byť celou plochou v kontakte s podlahou;  ruky uchopia činku 
umiestnenú na stojane palcovým úchopom, os činky spočíva v uzavretej dlani; bezpalcový 
úchop je zakázaný; táto pozícia musí byť dodržaná po celú dobu pokusu; pohyb chodidla je 

povolený 

• počas výkonu sa môže na pódiu zdržiavať iba pretekár, nakladači, rozhodca, prípadne ak má 
pretekár podávača činky (ten môže súťažiacemu pomôcť premiestniť činku zo stojanov do 

napnutých paží); ostatným zúčastneným je zakázané zdržiavať sa na pódiu počas výkonu 

• reverzný (opačný) úchop je zakázaný 

• každý s pretekárov má tri pokusy a každý pokus  musí byť vykonaný na pódiu, ktorý 
zaručuje bezpečnosť športovcov, nakladačov a všetkým ostatným zúčastneným 

 

Pokyny k prevedeniu pokusu: 

• po prevzatí činky do predpaženia musí súťažiaci čakať s pažami napnutými v lakťoch 
na signál rozhodcu k zahájeniu pokusu; signál musí byť vydaný ihneď, akonáhle 
súťažiaci leží nehybne s činkou v predpísanej pozícií.  
• k zahájeniu pokusu musí súťažiaci spustiť činku na hrudník alebo na brucho (činka sa 
nesmie dotknúť opasku) a držať ju nehybne; zastavenie pohybu musí byť naozaj 
viditeľné.  

• následne dá rozhodca pokyn „TLAK!“ a súťažiaci musí následne vytlačiť činku do 
pôvodnej pozície s vystretými pažami a prepnutými lakťami 
• keď činka spočíva nehybne v tejto pozícií, dostane súťažiaci od rozhodcu hlasný signál 
„ODLOŽIŤ!“.  
• ak sa os dotýka opasku, nie je spustená na hrudník alebo brucho, hlavný rozhodca udelí 

povel „ODLOŽIŤ!“ 
 

Za neúspešný pokus sa požaduje ak, pretekár/ka:  
• nespustí činku na hrudník alebo na brucho, tzn. činka sa nedotkla hrudníku alebo brucha 
alebo sa dotkla opasku.   

• nevytlačí činku do plne vystretých paží pri ukončení pokusu 

• odrazí činku od hrudníku alebo jej ponorenie potom, keď už došlo k jej zastaveniu na 

hrudníku 

• vykoná akákoľvek zmenu zvolenej polohy počas pokusu, t. j. nadvihnutie ramien, zadku z 
ich pôvodnej polohy na lavičke, alebo bočný pohyb rúk na osi 



• vykoná úmyselný kontakt medzi činkou a stojanom počas pokusu, pokiaľ tým došlo k 
uľahčeniu pokusu 

• nedokončí pokus  
 

 
 
 
PRIEBEH SÚŤAŽE   
 

• pri vážení nahlási každý súťažiaci alebo jeho tréner hmotnosť prvého pokusu  
• táto hmotnosť musí byť uvedená v súťažnom zápise, ktorý bude mať na starosti zapisovateľ  
• po prvom pokuse v disciplíne sa musí súťažiaci alebo jeho tréner rozhodnúť pre hmotnosť 
požadovanú pre ďalší pokus, ktorý nahlási u zapisovateľa 

• ako prvé začínajú ženy a následne sa pridajú muži 
• každý súťažiaci nastúpi na svoj prvý pokus v prvom kole, na svoj druhý pokus v druhom 

kole a na svoj tretí pokus v treťom kole 

• činka musí byť nakladaná počas každého kola progresívne (od najlahsej váhy po najťažšiu) 

• ak súťažiaci nemá úspešný pokus, nemôže pokus opakovať okamžite, musí počkať do 
ďalšieho kola, než môže pokus s rovnakou hmotnosťou zopakovať 

• ak je v jednom kole pokus neúspešný vďaka chybne naloženej činke, vinou nakladača alebo 
poškodením športového zariadenia alebo akoukoľvek inou chybou, ktorá nebola spôsobená 
súťažiacim, je súťažiacemu umožnený ďalší pokus so správnou hmotnosťou 

• ak nenahlási ďalší pokus hneď po skončení pokusu, potom pri platnom pokuse je mu v 
ďalšom kole automaticky nahlásený pokus o  5kg vyšší.  
• ak súťažiaci mal pokus neplatný a nenahlásil ďalší pokus, je mu v ďalšom kole nahlásený 

pokus na rovnakej hmotnosti 

 

ORGANIZÁTOR STANOVÍ NASLEDOVNÝCH FUNKCIONÁROV: 
 

rozhodca - udeľuje platnosť - neplatnosť pokusov, udáva povely pre začatie a ukončenie 
pokusu;  

hlásateľ - oznamuje hmotnosť požadovanú pre ďalší pokus a meno súťažiaceho; ak je činka 
naložená a ak je závodisko pripravené na pokus, hlavný rozhodca túto skutočnosť povie 
hlásateľovi, ktorý potom vyhlási, že činka je pripravená a vyzve súťažiaceho menom na 
pódium 

zapisovateľ - človek, ktorý bude zapisovať váhy pre jednotlivé pokusy  
nakladači - sú zodpovední za nakladanie činiek, nastavovanie stojanov a lavičky podľa 
potreby súťažiaceho; na pódiu nikdy počas súťaže nesmie byť menej než dvaja nakladači. 
Pred zahájením tlaku v ľahu, nakladači môžu súťažiacemu pomôcť vyzdvihnúť činku zo 
stojanov, môžu mu tiež pomôcť s odložením činky späť na stojany po ukončení pokusu; 
nesmie sa však dotknúť súťažiaceho alebo činky počas vlastného pokusu, t. j. v dobe medzi 
štartovným a ukončovacím signálom hlavného rozhodcu; jedinou výnimkou z tohto pravidla 
je situácia, kedy dôjde k ohrozeniu, ktoré by mohlo vyústiť do zranenia súťažiaceho - potom 

môžu nakladači pristúpiť na žiadosť súťažiaceho a odobrať mu činku. 
technický kontrolór - kontroluje, či na pódium nastupuje skutočne súťažiaci, ktorý je k 
nástupu vyzvaný hlásateľom a či je pred vstupom na pódium riadne upravený; tiež musí 
vykonať kontrolu vybavenia pred súťažou. 

zdravotník – človek, ktorý bude k dispozícii pre prípad zranenia  

 


