
Siloví trojbaři patří mezi mistry republiky
Již po šestnácté proběhlo mistrovství České republiky v silovém trojboji, které se uskutečnilo 
v Mělníce v sobotu 6.4.2008.S velkým nasazením se zúčastnili zástupci Z Břeclavska a Pohořelicka 
a rozhodně se neztratili. Můžeme hrdě říci,že nastupující generace silových trojbojářů dává o sobě 
hodně vědět, nejenom v počtu závodníků, ale hlavně svými výkony.

Výsledky juniorů:
V nejnižší kategorii do 60,-kg se stal mistrem republiky Bronislav Šlichta z SKST Lednice 
celkovým výkonem 440,-kg.(dřep 150,- bench 100,- pozved 190,-kg)

V kategorii do 75,-kg se umístil pohořelický Jan Strouhal na čtvrtém místě výkonem 505,-kg (190,- 
100,- 215,-kg)

V nejobsazenější kategorii vybojoval druhé místo Tomáš Trávník z Vranovic celkovým výkonem 
557,5kg.(205,- 140,- 212,5 kg)

Další junior Jiří Schoř z Pohořelic v kategorii do 100,-kg se umístil na třetím místě výkonem 590,-
kg (215,- 150,- 225,-kg)

Výsledky dorostenců:
V kategorii do 75,-kg vybojoval Radek Buček z Vranovic pěkné druhé místo,kde také bylo nejvíc 
závodníků celkovým výkonem 447,5kg (162,5 95,- 190,-kg). Na třetím místě v této kategorii se 
umístil Libor Šrobáček ze Sokolu Lanžhot výkonem 440,-kg (140,- 112,5 187,5kg)

V kategorii dorostenců do 90,-kg obsazuje Karel Šišovský ze Sokolu Vranovice třetí místo 
výkonem 522,5kg (182,5 120,- 220,-kg)

Dorostenec Pavel Bartošík z GITY Podivín získal mistrovský titul v kategorii do 110,-kg výkonem 
510,-kg (160,- 110,- 240,-kg) 

Mistrovství České republiky másters se uskutečnilo 5.4.2008.
Pořadatelem tohoto mistrovství se stal oddíl silového trojboje GITY Podivín. Ve velmi pěkném  
připraveném prostředí proběhly závody,které ozdobilo 11 nových Českých rekordů.

Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích a to M1-40 až 49 let,M2- 50 až 59 let  a M3-60 a více 
let. I Břeclavský okres měl dva zástupce a ti se umístili takto:

Nejtěžší kategorii nad 125,-kg mistrovský titul získal Milan Mrázek z Lanžhota výkonem 672,5kg.

Také v kategorii do 100,-kg se umístil Vladimír Svoboda z GITY Podivín na třetím místě výkonem 
517,5kg.

Poděkování patří Vladimíru Svobodovi, nejen že byl ředitelem soutěže, hlavním organizátorem pro 
přípravu tohoto mistrovství, ale také soutěžil.

Karpíšek Ivan Vranovice


