
Kalendář soutěží

2017 - 2. pololetí

Trojboj Soutěže družstev
datum název soutěže
30.9. Mistrovství Moravy družstev v silovém trojboji (EQ)
30.9. Mistrovství Čech družstev v silovém trojboji (EQ)
2.12. Mistrovství ČR družstev družstev v silovém trojboji (EQ)

TJ Lokomotiva Krnov
Powerlifting TJJM Chodov
TJ Olympia Zlín

Soutěže jednotlivců

16.9. Mistrovství Západních Čech mužů a žen (RAW)
16.9. Mistrovství Východních Čech mužů a žen (RAW)
16.9. Mistrovství Jižní Moravy mužů a žen (RAW)
16.9. Mistrovství Severní Moravy mužů a žen (RAW)

TJ Spartak Chodov
TJ Svitavy
TJ Sokol Vranovice
TJ Lokomotiva Krnov

23.9. Mistrovství Čech dorostenců a juniorů (RAW) 
23.9. Mistrovství Moravy dorostenců a juniorů (RAW)

SK ZLOBR Sedlčany
SK Zbýšov

21.10. Českomoravský pohár dorostenců a juniorů (RAW)
4.11. Českomoravský pohár mužů a žen (RAW)

TJ Sokol Nymburk
TJ Viktorie Bohumín

Mezinárodní soutěže 2017
datum název soutěže

12.- 19.3. ME dorostenců, juniorů, mužů a žen v klasickém silovém trojboji (RAW)
16. - 22.4.MS mužů, žen, juniorů, dorostenců a masters v klasickém benčpresu (RAW)
8. - 14.5. ME mužů, žen, dorostenců a juniorů v silovém trojboji (EQ)
22 .- 27.5.MS dorostu, juniorů, open a masters v benčpresu (EQ)
14. - 25.6. MS mužů, žen, dorostenců, juniorů a masters v klasickém sil. trojboji (RAW)
11. - 15.7.ME masters v silovém trojboji (EQ)
20. - 30.7.Světové hry (EQ)
9. - 13.8. ME mužů, žen, juniorů a masters v klasickém benčpresu (RAW)

27.8. - 3.9.MS juniorů a dorostenců v silovém trojboji (EQ)
2. - 7.10. Mistrovství světa masters v silovém trojboji (EQ)

11. - 15.10.Mistrovství Evropy mužů, žen, juniorů a masters v benčpresu (EQ)
13. - 18.11.Mistrovství světa mužů a žen v silovém trojboji (EQ)

pořadatel
Thisted / Dánsko
Killeen / USA
Malaga / Španělsko
Kaunas / Litva
Minsk / Bělorusko
Plzeň / ČR
Wroclaw / Polsko
Ylitornio / Finsko
Orlando / USA
Örebro / Švédsko
Malaga / Španělsko
Plzeň / ČR

Základní oblastní soutěže mužů a žen v klasickém/RAW silovém trojboji       
(nominace na Českomoravský pohár v klasickém/RAW silovém trojboji mužů a žen)

Českomoravský pohár v klasickém/RAW silovém trojboji       
(nominace na MS open, dorostenců a juniorů v klasickém/RAW silovém trojboji 2018)

Základní oblastní soutěže dorostenců a juniorů v klasickém/RAW silovém trojboji 
(nominace na Českomoravský pohár v RAW silovém trojboji dorostenců a juniorů)




