
 

 

Календар такмичења у 2022-ој години 

Редни број 
такмичења 

Назив такмичења Пауерлифтинг/Бенч 
Прес 

Категорије Место 
одржавања 

Датум 

1. Првенство Војводине 
у Бенч Пресу  

 
Бенч Прес 

Све старосне и 
тежинске категорије 

СУ Север -
Сомбор 

19.03.2022. 

2. Првенство Војводине 
у пауерлифтингу 

 

 
Пауерлифтинг 

Све старосне и 
тежинске категорије 

ПЛК Мајевица 
- Бачка 

Паланка 
 

09.04.2022 

3. „Serbian Open” у Бенч 
Пресу 

 
Бенч Прес 

Све старосне и 
тежинске категорије 

ПББСК -
Књажевац 

24.04.2022. 

4. Државно сениорско 
првенство у 

пауерлифтингу 

 
Пауерлифтинг 

Сениори 
(О) 

ПЛК 
Дисциплина - 

Београд 

14.05.2022. 

5. Државно првенство у 
бенч пресу  за 

субјуниоре, јуниоре и 
мастере  

 
 

Бенч Прес 

Субјуниори, 
Јуниори, 
Мастери 

(СЈ,Ј и М) 

ПЛК Мајевица 
- Бачка 

Паланка 

28.05.2022. 

6. Државно првенство у 
пауерлифтингу за 

субјуниоре, јуниоре и 
мастере 

 
Пауерлифтинг 

Субјуниори, 
Јуниори, 
Мастери 

(СЈ,Ј и М) 

КДТ Морава - 
Владичин 

Хан 

09.09.2022. 

7. Државно сениорско 
првенство у  Бенч 

Пресу 

 
Бенч Прес 

Сениори 
(О) 

ХООК - 
Трестеник 

01.10.2022. 

8  
Serbian Classic  

Пауерлифтинг и 
Бенч Прес 

Рангирање по ИПФ 
ГЛ Поенима 

ПЛК Сварог –  
Сврљиг 

15.10.2022. 

9.  
Гала куп – ОПЕН 

 
Пауерлифтинг 

Све старосне и 
тежинске категорије 

СУ Зајечар - 
Зајечар 

26.11.2022. 

 

 

*Поверлифтинг Савез Србије задржава право измене календара. 

 

 

 

. 

 

 



 

 

ОПЕН- такмичење отворено за све регистроване такмичаре како из наше земље тако из иностранства, такмичаре који су 
регистровани у систему спорта Републике Србије и осталих држава. На овим такмичењима могу учествовати и такмичари 
који немају у матичним државама пауерлифтинг под окриљем ИПФ-а, под условом да претходних годину дана нису 
учествовали на пауерлифтинг такмичењима ван система спорта. 

Првенства Војводине –такмичења искључиво за клубове са територије Војводине, а под окриљем Поверлифтинг савеза 
Војводине 

Сениорско државно  - такмичење на којем имају право учешћа сви регистровани такмичари од 14 година па навише. Ако 
на ово такмичење дође мастер, јуниор или субјуниор по годинама третира се као сениор. 

Serbian Classic – такмичење по ИПФ ГЛ Поенима, где постоји само једна категорија, категорија ОПЕН, где се рачуна однос 
телесне и подигнуте тежине на основу ИПФ ГЛ формуле и на то такмичење се позивају најбољи у држави на основу ИПФ 
ГЛ формуле. Максималан број учесника у категорији је 15.  Интенција је да ово такмичење постане традиционално. 

СЈ, Мастер, Јуниор - такмичења наглашена за искључиво те категорије. 

 

Спортски поздрав! 

Председник ПСС  

Милан Смиљанић  


