
POZOR!  ZMENY  V PRAVIDLÁCH 
	

Dňa 26.2.2017 komisia kulturistiky a fitnes schválila zmeny v pravidlách jednotlivých hmotnostných, výškových a vekových kategórií:  

KULTURISTIKA:  

- Dorastenci: do 70kg, do 80kg, nad 80kg 
- Juniori:  do 70kg, do 80kg, nad 80kg  
- Muži:  do 70kg, do 80kg, do 90kg, do 100kg, nad 100kg 
- Masters muži: do 50 rokov, nad 50 rokov 

KLASICKÁ KULTURISTIKA: 

- Dorastenci: otvorená kategória 
- Juniori:  do 175 cm, nad 175cm 
- Muži:  do 175cm, do 180 cm, nad 180cm  

FITNES: 

- Dorastenci/ky: otvorená kategória 
- Juniorky:  do 163 cm, nad 163 cm 
- Juniori:   otvorená kategória 
- Muži:   otvorená kategória 
- Ženy:   do 163 cm, nad 163 cm 

 BIKINY FITNES: 

- Dorastenky: otvorená kategória 
- Juniorky:  do 160 cm, do 166 cm, nad 166 cm 
- Ženy:  do 160 cm, do 164 cm, do 166 cm, do 169 cm, do 172 cm, nad 172 cm 
- Masters ženy:  otvorená kategória 

BODY FITNES: 

- Dorastenky: otvorená kategória 
- Juniorky:  do 163 cm, nad 163 cm 
- Ženy:   do 158 cm, do 163 cm, do 168 cm, nad 168 cm 
- Masters ženy:  otvorená kategória 

MEN´S  PHYSIQUE: 

- Dorastenci: otvorená kategória 
- Juniori:  do 174 cm, do 178 cm, nad 178 cm 
- Muži:  do 173 cm, do 176 cm, do 179 cm, do 182 cm, nad 182 cm 

WOMEN´S  PHYSIQUE: 

- Juniorky:   otvorená kategória 
- Ženy:   otvorená kategória 

WELLNESS  FITNES: 

- Ženy:   otvorená kategória 

FITNES DETI: 

- Deti:   do 16 rokov  
- Dievčatá:   do 7 rokov, 8 rokov, 9 rokov, 10 rokov, 11 rokov, 12 rokov, 13 rokov, 14-15 rokov, 16 rokov  
- Chlapci  do 12 rokov, 13-16 rokov 

VEKOVÉ HRANICE PRE ÚČASŤ NA SLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH: 

Dorastenci/ky:                             od 14 – 18 rokov 
Juniori/ky:                                   od 15 – 23 rokov 
Ženy/muži:                                  od 16 rokov 
 

Deti, dorastenci/ky a juniori/ky súťažia vo svojej kategórií počas celého roka (od 1.1. do 31.12.), v ktorom dosiahnu vekovú hranicu 
príslušnej kategórie. 

Poznámka : „do“ = vrátane príklad pretekár váži 80,00 kg - súťaží v kategórii do 80 kg,  pretekár/ka meria 160 cm – súťaží v kategórii do 
160 cm  


