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PROPOZÍCIE 
 

2017 AMIX Patriot Cup Vranov – medzinárodná 
pohárová súťaž v kulturistike juniorov a mužov, men´s 

physique juniorov a mužov a wellness fitnes žien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Vranov nad Topľou                           30.4.2017 



 

          A. Všeobecné ustanovenia: 

         Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST-  oddiel kulturistiky a fitness EastLabs 
fitness 

         Miesto konania:    Mestský kultúrny dom (MsDK) Vranov nad Topľou 

         Dátum konania:    30. apríl 2017, nedeľa 

         Prihlášky: Posielať najneskôr do 20. apríla 2017, mailom na: 
igor.kopcek@yahoo.com s predmetom správy 2017 AMIX CUP    

         Tel. kontakt: Organizačný pracovník súťaže (Ing. Igor Kopček - 0905-358415); 
riaditeľ súťaže (Mgr. Jaroslav Horváth); čestný riaditeľa súťaže 
(Stanislav Švarbalík - 0908-668307);  
web (www.EastLabs.SK)    

            Prihlasovací formulár: 

 http://sakst.sk/files/other/documents/kulturistika_fi/propozicie/2017/prihlaska_n
a_sutaz.docx 

               Ubytovanie:   Hotel Patriot Vranov nad Topľou, na vlastné náklady so zľavou 

               Stravovanie:   Hotel Patriot Vranov nad Topľou, na vlastné náklady so zľavou 

       Úhrady:  Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa 
platných smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné 
náklady   

          B. Technické ustanovenia: 

    Predpisy:       Súťaží sa podľa platných pravidiel SAKFST a zmien v pravidlách 
platných od 26.2.2017 

               Podmienky štartu:  

a) Platná licenčná karta SAKFST  
b) Nalepená členská  známka  za rok 2017 
c) Včas zaslaná prihláška. Neprihlásení môžu štartovať len po 

uhradení  sankčného poplatku vo výške 10 € 



   Námietky: Podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti  rozhodne     
odvolacia komisia v zložení: hlavný rozhodca, delegát 
SAKFST a riaditeľ súťaže 

 
Doping:               Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú      

kontrolu 

 
 

Kategórie: 

Bikiny fitnes juniorky 
kategória – do 166 cm  
kategória – nad 166 cm 
 
Bikiny fitnes ženy 
kategória – do 166 cm 
kategória – nad 166 cm 
Men ́s physique juniorov 
kategória – do 174 cm 
kategória – nad 174 cm 
Men ́s physique mužov : otvorená 
Kulturistika mužov : otvorená 
Wellness fitnes ženy: otvorená 

                 C. Činovníci súťaže : 

                Riaditeľ súťaže:                    Mgr. Jaroslav Horváth 
                       Čestný riaditeľa súťaže:              Stanislav Švarbalík 
                Organizačný pracovník:          Igor Kopček 
                Hospodár:                   Monika Mardžejová 
                Vedúci pretekárov:                    Igor Kopček  
                Zdravotná služba:                    MUDr. Igor Liberko  
                      Hudobná réžia:                                     Viliam Hurný + poverený pracovník MsDK 
                Moderátor:                      Dalibor Bíro         

                  D.Rozhodcovia:   

                 Hlavný rozhodca :           Ľubomír Hečko             III. st. 
                 Pódiový rozhodca :         Pavol Korpáš            I.st. 
                 Sekretár hl. rozhodcu:   Slavomír Lipták             III. st. 
                 Asistent sekretára hr :   Richard Zandt                  I.st. 
                 Rozhodca č.1:                 Andrej Hlinka                M.R.        
                 Rozhodca č.2:                 Ľuboš Matejíčka       M.R. 



                 Rozhodca č.3:                Jozef Mihalčin         III. st. 
                 Rozhodca č.4:                Milan Rolinec                III. st. 
                 Rozhodca č.5:                Roland Brosman            I. st. 
                 Rozhodca č.6:                Natália Lenártová          M.R. 
                 Rozhodca č.7:                Barbara Machalová       I.st. 
                 Náhradný rozhodca:    Jozef Andreja                III. st. 
                 Delegát SAKFST:        Peter Antal 

                 Rozhodcovia majú povinnosť potvrdiť svoju účasť e-mailom na 
mlsnovag@gmail.com aj na igor.kopcek@yahoo.com najneskôr 20.4.2017  

              E. Časový rozpis:       

                      10.45-   zraz všetkých súťažiacich vo vstupných  priestoroch MsDK Vranov, 
úvodné slovo organizačného pracovníka, odovzdávanie darčekových 
balíčkov súťažiacim a vstupov do zákulisia 
 

                       11.15- 12.00    prezentácia súťažiacich 
                       12.30- 13.00   porada rozhodcov 
                       13.00-             zahájenie pretekov         

              D.Rôzne:   

              Ceny: Súťažiaci na 1. - 3. mieste získajú medailu a vecné ceny od partnerov 
súťaže, súťažiaci na 4. - 6. mieste v každej kategórii obdržia diplomy a 
body za umiestnenie sa im započítajú do bodovacej súťaže EastLabs.SK 
Best 2017; absolútni víťazi získajú finančnú prémiu po 500 € 

                Absolútny víťaz: súťaž o titul absolútny víťaz v nomináciách men´s physique 
(zúčastňujú sa jej víťazi kategórii juniorov aj seniorov) a bikiny 
fitnes (zúčastňujú sa jej víťazky kategórii juniorov aj seniorov)   

                     Hudobný sprievod: Každý pretekár v kategórií kulturistika mužov odovzdá pri 
prezentácii  CD s hudobným podkladom k voľnej zostave, na 
ktorej môže byť len jedna skladba                

               Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 
tréneri voľný vstup.  

                Upozornenie : Pretekári, pretekárky a aj tréneri, ktorí sa budú pohybovať v 
zákulisí majú prístup len do tejto časti. Na kontrolu oprávnenia vstupu sa budú 
používať pásky na ruky. Pokiaľ sa súťažiaci a tréneri chcú pohybovať v sektore 
miesta na sedenie, budú musieť mať zakúpené vstupenky. Pobyt v sektore na 
státie je možný aj bez vstupenky, s páskou na ruke. Usporiadateľ upozorňuje 



pretekárov, že v prípade znečistenia šatne, alebo priestorov, kde sa súťaž 
nachádza, bude udelená pokuta v minimálnej výške 50€ (v závislosti na rozsahu 
znečistenia). Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v 
šatniach. 

                     Zmluvní partneri SAKFST: MŠ SR, EXTRIFIT, Kompava, FITPLUS, 
Tetras, BiotechUSA, Oxy, ATP, WEIDER,  

  Mediálny partner: Muscle&Fitness 
 

  
Propozície spracoval:                                                Propozície schválil: 

 Organizačný pracovník:                                           predseda ŠTK: 
 Igor Kopček                                                             Bc. Anton Tabernaus                          
Dňa: 10.03.2017                          Dňa:  04. 04.  2017



 


