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Článok 1 
Pôsobnosť a záväznosť súťažného poriadku 

 
1. V súlade so súťažným poriadkom sa organizujú a riadia všetky súťaže v kulturistike, klasickej 

kulturistike, fitnes žien, fitnes mužov, fitnes detí, bodyfitnes, bikiny fitnes, men´s physique, muscular 
men´s physique, women´s physique, wellness fitnes (ďalej len vo fitnes a kulturistike) v pôsobnosti 
SAFKST na celom území SR.   

2. Ustanovenia tohto súťažného poriadku sú záväzné pre všetkých súťažiacich, funkcionárov a orgány v 
pôsobnosti SAFKST, ktoré usporadúvajú akúkoľvek súťaž alebo exhibíciu.   

3. Všetky zmeny súťažného poriadku musia byť zverejnené najneskôr do prvého dňa predchádzajúceho 
mesiaca v roku na začiatku súťažného obdobia (čl. 21 Súťažného poriadok)   

4. V priebehu súťažného obdobia nie je možné meniť súťažný poriadok.   
5. Rozhodnutie o zmenách a doplnkoch sa zverejňuje na webovej stránke SAFKST. 

 

 
Článok 2 

Definícia súťaže 
 

Súťaž vo fitnes a kulturistike sa riadi podľa tohto poriadku, základných ustanovení pravidiel 
a pravidiel jednotlivých súťažných disciplín a kategórií vo fitnes a kulturistike, kde sa porovnáva športová 
výkonnosť jednotlivých pretekárov v samostatných kolách a následne ich výkonnosť bude vyhodnotená v 
zmysle jednotlivých pravidiel fitnes a kulturistiky. 

 
 

Článok 3 
Kategórie + zlučovanie kategórii 

 
1. V každej súťažnej disciplíne sa kategórie určujú samostatne podľa jednotlivých pravidiel danej súťažnej 

disciplíny vo fitnes a kulturistike. 
2. Ak v súťažnej kategórii je odprezentovaných menej pretekárov ako traja, kategória je zlúčená s 

najbližšou vyššou hmotnostnou alebo výškovou kategóriou. 
3. V prípade, že je odprezentovaných menej pretekárov ako traja v najvyššej hmotnostnej alebo výškovej 

kategórii, uvedená kategória sa zlučuje s najbližšou nižšou hmotnostnou alebo výškovou kategóriou. 
 
 
 

Článok 4 
Súťaže jednotlivcov 

 
1. Súťaže jednotlivcov sú súťaže, v ktorých každý pretekár súťaží za subjekt (registrovaný v SAFKST) t.j. 

športový klub, fitness centrum a pod., kde v čase súťaženia je registrovaný, prípadne sám ako fyzická 
osoba registrovaná v SAFKST.  

2. Súťaže sa delia podľa významu:   
a) súťaže majstrovské  
b) súťaže pohárové  
c) súťaže medzinárodné   
d) súťaže kontrolné – výberové   
e) súťaže zahraničné 

 
 

Článok 5 
Súťaže majstrovské 

 
1. Majstrovské súťaže sa konajú 1x v kalendárnom roku v termíne stanovenom celoročným súťažným 



kalendárom, ktorý navrhuje komisia fitnes a kulturistiky a schváli Výkonný výbor SAFKST (ďalej len VV 
SAFKST), je zverejnený na webovej stránke SAFKST a je záväzný pre všetkých usporiadateľov.  

2. Všetky majstrovské súťaže sa konajú spravidla v prvej polovici kalendárneho roka. 
3. Majstrovské súťaže navrhuje komisia fitnes a kulturistiky SAFKST a schvaľuje ich VV SAFKST.  
4. Majstrovské súťaže sa zaratávajú do “Bodovacieho systému” hodnotenia majstrovských a pohárových 

súťaží SAFKST.  
 

Článok 6 
Súťaže – pohárové 

 
1. Výber a počet týchto súťaží navrhuje komisia fitnes a kulturistiky SAFKST a schvaľuje ich VV SAFKST. 
2. Tieto súťaže sa môžu konať i so zahraničnou účasťou. 
3. Možnosť označiť jednotlivé kategórie s označením A, B, C,…. . O výškovom/váhovom ohraničení 

kategórií rozhodne hlavný rozhodca, sekretár HR a riaditeľ súťaže na základe počtov 
pretekárov/pretekárok po skončení prezentácie. Pre nominačné súťaže platí rozdelenie súťažných 
kategórií podľa platných pravidiel vo fitnes a kulturistike. 

4. Pohárové súťaže sa zaratávajú do “Bodovacieho systému” hodnotenia majstrovských a pohárových 
súťaží SAFKST. 

 
 

Článok 7 
Medzinárodné súťaže 

 
1. Súťaže s medzinárodnou účasťou musia byť vopred schválené VV SAFKST.   
2. Medzinárodné súťaže môžu byť zaradené len ako súťaže vyššieho stupňa:   

a) Medzinárodné majstrovstvá SR   
b) Medzinárodná pohárová súťaž 

 
 

Článok 8 
Súťaže kontrolné – výberové 

 
1. Tieto súťaže sa konajú na základe požiadavky realizačného tímu reprezentácie SR alebo VV SAFKST, 

nemusia sa zverejňovať a môžu byť neverejné. 
2. Schvaľovanie uvedených súťaží podlieha VV SAFKST.  
3. Tieto súťaže usporadúva a riadi realizačný tím reprezentácie SR v spolupráci s VV SAFKST.  

 

Článok 9 
Súťaže zahraničné 

 
1. Zahraničné súťaže sú súťaže, ktoré sú organizované v zahraničí a sú organizované pod hlavičkou IFBB 

alebo EBFF, alebo ich národnými federáciami ako ich zástupcami. 
2. Pretekár sa môže zúčastňovať aj na súťažiach v zahraničí, ale výhradne po schválení komisiou fitnes a 

kulturistiky a so súhlasom VV SAFKST po predložení žiadosti na sekretariát SAFKST alebo určenému 
funkcionárovi SAFKST, ktorého určí na príjmanie prihlášok VV SAFKST. 

3. VV SAFKST je povinný zverejniť na webovej stránke SAFKST podmienky účasti pretekárov na 
zahraničných súťažiach minimálne na začiatku súťažného obdobia. 

 
 

Článok 10 
Účasť na súťažiach 

 



1. Pretekár môže štartovať na súťaži vo fitnes a kulturistike len v prípade, že je riadne registrovaný, má 
platnú Licenčnú kartu pretekára, je na súťaž včas a riadne prihlásený, súťaž (viď čl. 5,6,7,8 Súťažného 
poriadku SAFKST) bola riadne schválená a zverejnená na webovej stránke SAFKST v kalendári súťaží.  

2. Súťaží vo fitnes a kulturistike sa môžu zúčastniť len pretekári - amatéri.  
3. Pretekára na súťaž prihlasuje subjekt, za ktorý je pretekár registrovaný (subjekt - riadny člen SAFKST), 

ktorý je i zodpovedný za riadne a včasné odoslanie prihlášky.  
4. V prípade, že pretekár nebude riadne na súťaž prihlásený a chce štartovať, je povinný zaplatiť poplatok 

do výšky 20.- €. 
5. Štart pretekára musí byť so súhlasom subjektu za ktorý je pretekár registrovaný. 
6. Usporiadateľ vydá potvrdenie o zaplatení poplatku a použije na technické zabezpečenie súťaže. 
7. Usporiadateľ má právo uvedený poplatok odpustiť pretekárovi. 
8. Pretekár štartuje vždy za subjekt, za ktorý je pretekár registrovaný v čase súťaže. 
9. Pretekár sa nesmie zúčastniť súťaží (viď čl. 5,6,7,8 súťažného poriadku), ktoré sa konajú neoprávnene, 

bez riadneho schválenia, nemajú schválené propozície, neboli zverejnené na webovej stránke SAFKST v 
kalendári súťaží.  

10. Pretekár sa na akejkoľvek súťaži môže zúčastniť maximálne v 2 súťažných disciplínach. 
 

 
Článok 11 

Zákaz štartu na súťažiach 
 

1. Subjekt, za ktorý je pretekár registrovaný, môže pretekárovi dočasne pozastaviť štart na domácich 
súťažiach z dôvodu neplnenia si povinností, vyplývajúcich zo vzájomnej zmluvy, dohody alebo iných 
disciplinárnych priestupkov v rámci subjektu, za ktorý je pretekár registrovaný. SAFKST ako celok do 
predmetu tejto zmluvy nevstupuje. 

2. Zákaz štartu a jeho platnosť musí pretekárovi subjekt, za ktorý je pretekár registrovaný, písomne 
zdôvodniť a písomne predloží na sekretariát SAFKST a sekretariát SAFKST o uvedenom zákaze štartu 
pretekára ihneď a bez meškania informuje komisiu fitnes a kulturistiky. 

3. Zákaz štartu (jeho platnosť) musí subjekt, za ktorý je pretekár registrovaný, včas oznámiť aj 
usporiadateľovi súťaže, najneskôr však v termíne uzávierok prihlášok. 

4. Účasť (štart) pretekára – reprezentanta SR na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta amatérov 
podlieha schváleniu VV SAFKST. Dočasné pozastavenie štartu pretekára na domácich súťažiach od 
subjektu, za ktorý je pretekár registrovaný, nemá vplyv na nomináciu pretekára na Majstrovstvá Európy 
a Majstrovstvá sveta.  

 
 

Článok 12 
Usporiadanie, hlásenie a schvaľovanie súťaží 

 
1. Súťaže vo fitnes a kulturistike môžu usporadúvať len subjekty, ktoré majú pre usporiadanie týchto 

súťaží súhlas (Poverenie na súťaž) schvaľovacieho orgánu SAFKST a to tak, aby boli dodržané všetky 
ustanovenia základných ustanovení pravidiel, súťažného poriadku a jednotlivých pravidiel fitnes a 
kulturistiky.    

2. O usporiadanie súťaže musí subjekt - riadny člen SAFKST požiadať písomne (elektronicky) najneskôr 
90 dní pred konaním súťaže.   

3. Komisia fitnes a kulturistiky na základe žiadostí vyberie vhodného usporiadateľa, ktorý bude písomne 
oboznámený s podmienkami pre danú súťaž.  3 

4.  Najneskôr 60 dní pred konaním súťaže dostane usporiadateľ Poverenie na súťaž s uvedením  finančného                                 
krytia.   

5. Usporiadanie každej súťaže vo fitnes a kulturistike (viď čl.5,6,7,8 Súťažného poriadku SAFKST) podlieha 
riadnému schvaľovaniu.     

6. Originál propozícií musí mať usporiadateľ k dispozícii k nahliadnutiu hlavnému rozhodcovi v prípade 
nezrovnalosti alebo protestu počas súťaže. 



7. Usporiadanie akejkoľvek súťaže vo fitnes a kulturistike bez písomného Poverenia na súťaž nie je 
dovolené.  

 
Článok 13 

Odrieknutie alebo odloženie súťaže 
 

1. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže uskutočniť riadne ohlásená súťaž, je usporiadateľ povinný oznámiť 
zmenu termínu, alebo zrušenie súťaže, najneskôr 6 týždňov pred konaním súťaže komisii fitnes a 
kulturistiky SAFKST písomne alebo elektronicky buď priamo alebo cestou sekretariátu SAFKST.  

2. Všetkým oddielom, ktoré si podali prihlášky, je usporiadateľ povinný písomne oznámiť zmenu alebo 
zrušenie súťaže (najneskôr 5 týždňov pred pôvodným termínom konania súťaže).   

3. Usporiadateľ môže odrieknuť súťaž, ak nemal dostatočný počet prihlášok, ale len po konzultácii s 
komisiou fitnes a kulturistiky SAFKST, predseda komisie fitnes a kulturistiky SAFKST je povinný v čo 
najkratšom čase zvolať zasadnutie komisie fitnes a kulturistiky SAFKST, aby sa uvedený problém vyriešil 
a následne bez zbytočných prieťahov predseda komisie fitnes a kulturistiky SAFKST oboznámi so 
záverom VV SAFKST.  

 
Článok 14 
Propozície 

 
1. Propozície musí usporiadateľ pred zverejnením predložiť Športovo – technickej komisii (ŠTK) na 

schválenie, a to najneskôr 2 mesiace pred plánovaným termínom konania súťaže. Až po schválení a 
podpísaní predsedom ŠTK môžu byť propozície zverejnené na webovej stránke SAFKST. Predseda ŠTK 
bez meškania schválené a podpísané propozície zašle na sekretariát SAFKST, následne sekretariát 
SAFKST zabezpečí bez zbytočného odkladu zverejnenie schválených propozícií na webovej stránke 
SAFKST.   

2. Propozície pre každú súťaž musia obsahovať:   
a) presný názov súťaže   
b) všeobecné ustanovenia   
c) technické ustanovenia   
d) zoznam činovníkov  
e) zoznam rozhodcov  
f) časový rozpis  
g) rôzne   
h) schvaľovaciu doložku   

3. Všeobecné ustanovenia musia obsahovať:  
a) presný názov usporiadateľa -  poverenie  
b) dátum, miesto konania – uviesť vždy presnú adresu 
c)  kontaktné údaje usporiadateľa – telefónne číslo,   e-mailovú adresu, kontaktnú osobu    
d) údaje o prihláškach – uviesť adresu (e-mail), kde majú byť prihlášky zaslané, dátum do kedy   
e) ubytovanie – adresa hotela alebo ubytovne, telefón,   
f) stravovanie – možnosti, úhrady a pod.   
g) úhrady – spôsob, komu, kto, za akých podmienok, predpis   
h) informácie – kto podá, adresa, telefón, pracovná doba.   

4. Technické ustanovenia musia obsahovať:   
a) pravidlá – podľa akých pravidiel, platnosť   
b) podmienky účasti – včas zaslaná prihláška, platná licenčná karta, zaplatená licenčná známka na 

daný rok, potvrdenie o lekárskej prehliadke, nie staršie ako 1 rok  
c) námietky – zloženie odvolacej komisie, výška vkladu  
d) kategória - presné údaje, pre koho je určená, pri pohárových súťažiach je môžnosť zaradiť     
pretekárov do kategórie s označením A, B, C … 

5.  Zoznam činovníkov :  
a) riaditeľ súťaže,   



b) sekretár súťaže,   
c) hospodár   
d) vedúci pretekárov,   
e) zdravotná služba,    
f) hudobná réžia,   
g) zapisovateľky  
h) moderátor 

 
6. Časový rozpis musí obsahovať: 

a) Presný časový údaj pre zraz rozhodcov (HR skontroluje účasť nominovaných rozhodcov a 
rozdelí im úlohy pri prezentácii pretekárov/iek) – to neplatí na súťažiach fitnes deti 

b) Presný časový údaj pre prezentáciu  
c) Presný časový údaj pre poradu rozhodcov 
d) Čas zahájenia pretekov 

7. Zoznam rozhodcov musí obsahovať všetkých nominovaných a schválených rozhodcov s konkrétnymi 
funkciami na jednotlivých rozhodcovských postoch.  
  

8. Rôzne:   
a) tituly,   
b) ceny,   
c) upozornenie,   
d) vstup do priestorov súťaže,   
e) akreditácia – tlač, foto, video a pod.,   
f) zmluvní sponzori SAFKST a sponzori súťaže  

 
9. Schvaľovacia doložka musí obsahovať meno osoby, ktorá propozície vypracovala, schválila a dátum 

vypracovania aj dátum schválenia. 
10. Propozície musia byť potvrdené pečiatkou a podpisom riaditeľa súťaže, resp. predsedu klubu alebo 

samostaného právneho subjektu.   
11. Po schválení a zverejnení propozícií na webovej stránke SAFKST sa do týchto propozícii zakazuje 

vykonávať akékoľvek úpravy a zmeny.   
 

 
Článok 15 

Prihlášky na súťaž 
 

1. Na všetkých súťažiach vo fitnes a kulturistike môže štartovať len ten pretekár, ktorý má riadne podanú 
prihlášku. 

2. Prihlášky na súťaž musia byť podané písomne, elektronicky, telefonicky tak, aby prišli v stanovenom 
termíne na kontaktné údaje uvedené v rozpise propozícií. Usporiadateľ potvrdí prijatie prihlášok 
rovnakou formou, ako boli podané alebo iným vhodným spôsobom.  

3. Prihlášky, ktoré prišli po stanovenom termíne, nemusí usporiadateľ prijať.  
4. Pretekára môže prihlásiť len ten subjekt - riadny člen SAFKST, za ktorý je športovec registrovaný a za 

ktorý štartuje. Prihláška podaná pretekárom a bez patričných náležitostí je neplatná. Ak má pretekár 
splnené všetky náležitosti a subjekt ho odmieta prihlásiť na súťaž, môže o účasti pretekára na súťaži 
rozhodnúť komisia v zložení hlavný rozhodca, delegát a riaditeľ súťaže – pokiaľ pretekár nespĺňa článok 
o zákaze štartu.  

5. Prihláška musí obsahovať:  
a) meno a priezvisko pretekára,  
b) dátum narodenia a kategóriu,  
c) presný názov subjektu, ktorý pretekára vysiela na súťaž, 

6. Riadne podanú prihlášku nie je možné bez udania dôvodu neprijať.  



7. Proti odmietnutej riadne podanej prihláške je možné odvolať sa u komisie fitnes a kulturistiky, ktorá 
súťaž povolila.  

8. Ak sa prihlásený pretekár bez vážnych dôvodov nedostaví (neospravedlní) na súťaž, môže usporiadateľ 
súťaže žiadať od subjektu SAFKST, ktorý pretekára prihlásil, poplatok 10.-€. 

     
 

Článok 16 
Tituly 

 
1. V súťažiach vo fitnes a kulturistike sa udeľujú tieto tituly:   

a)  v majstrovských súťažiach získavajú víťazi jednotlivých kategórií, kde sa zúčastnili minimálne 
traja pretekári, titul majster Slovenska, majsterka Slovenska;  

b)  v medzinárodných majstrovských súťažiach, kde sa zúčastnili minimálne traja pretekári, 
získavajú víťazi titul medzinárodný majster Slovenska/majsterka Slovenska;  

c)  v pohárových súťažiach, kde sa zúčastnili minimálne traja pretekári, sa udeľuje titul víťaz 
kategórie;  

d)  na každej súťaži je možné udeliť aj titul absolútneho víťaza súťaže, a to výlučne porovnaním 
víťazov jednotlivých kategórií v danej športovej disciplíne (napr. kulturistika, klasická 
kulturistika, fitnes a pod.). Vyhlasuje sa len absolútny víťaz, bez udania poradia ostatných 
pretekárov. 

 
 

Článok 17 
Ceny 

 
1. Na majstrovských súťažiach pretekári umiestnení na 1. až 3. mieste dostanú poháre, medaily, diplomy a 

vecné ceny od sponzorov, na 4 – 6. mieste diplomy, vecné ceny od sponzorov.   
2. Na pohárových súťažiach pretekári na 1. – 3. mieste obdržia poháre, diplomy a vecné ceny od 

sponzorov a na  4.- 6. mieste dostanú diplomy, vecné ceny od sponzorov. 
  
 

Článok 18 
Zoznam činovníkov 

 
1. Riaditeľ súťaže – zodpovedá za súťaž po všetkých stránkach. Je zodpovedný za včasné vypracovanie 

propozícií. Je členom odvolacej komisie. Pri vyhlasovaní výsledkov oceňuje finalistov. Nesmie súčasne 
vykonávať inú funkciu. 

- Riaditeľ súťaže je zástupca usporiadateľa a a plní všetky povinnosti a práva v zmysle Základných 

ustanoveniach pravidiel a Súťažného poriadku. 

- Riaditeľ súťaže je kontaktná osoba medzi usporiadateľom súťaže a SAFKST.  

- Riaditeľ súťaže príjma prihlášky pretekárov na súťaž, spracováva ich a následne ich posiela sekretárovi 

HR na ďalšie spracovanie 

- Riaditeľ súťaže preberie po súťaži výsledkovú listinu. 
- Riaditeľ súťaže nezasahuje do práce a hodnotenia rozhodcov, spolupracuje a zabezpečuje požiadavky 

hl. rozhodcu na technické požiadavky pre rozhodcov ( osvetlenie stolíkov a pod.). 
- Riaditeľ súťaže ako zástupca usporiadateľa zabezpečuje pitný režim pre rozhodcov a delegáta ak súťaž 

trvá minimálne 2 hod od zahájenia pretekov. 
- Riaditeľ súťaže musí rešpektovať pripomienky delegáta asociácie a v čo najkratšom čase podľa možnosti 

ich zrealizovať.   
2. Sekretár súťaže – zastupuje riaditeľa, zodpovedá za organizačné a administratívne zabezpečenie súťaže.   
3. Hospodár súťaže – zabezpečuje vyplácanie všetkých náležitostí rozhodcom a činovníkom súťaže. Spolu 

s riaditeľom súťaže je zodpovedný za včasné a správne vyúčtovanie súťaže.    
4. Vedúci pretekárov – kontroluje a riadi činnosť pretekárov v spolupráci s pódiovým rozhodcom.   



5. Lekár – zabezpečuje zdravotnícku službu.   
6. Hudobná réžia – člen hudobnej réžie je prítomný pri prezentácii, preberá hudobný nosič a je 

zodpovedný za správnu činnosť hudobnej réžie. Po skončení súťaže vráti hudobné nosiče pretekárom.   
7. Zapisovateľky – viď čl. 19 zákl. ustanovení pravidiel.  
8. Moderátor – jeho úlohou je kvalifikované konferovanie priebehu súťaže, spolupracuje s hlavným 

rozhodcom a pódiovým rozhodcom. 
9. Nie je podmienkou, aby na súťažiach boli vždy prítomní hospodár, organizačný pracovník, uvedenú    

 činnosť môže vykonávať sekretár súťaže. 
11. Odvolacia komisia   viď čl.6 bod 1 Zákl. Ustanovení pravidiel SAFKST. 
12. Delegát asociácie – viď čl. 21 Zákl. Ustanovení pravidiel SAFKST. 

Článok 19 

Rozcvičovanie 

 
1. Každý pretekár má právo na dostatočné rozcvičenie, minimálne 10 minút pred nástupom na pódium. 

Usporiadateľ musí vytvoriť vhodné podmienky vzhľadom na význam a veľkosť súťaže. V priestore 
rozcvičovne sa môžu zdržiavať len pretekári s označením a tréneri pretekárov. 

 
Článok 20 

Nominácia a delegovanie rozhodcov 
 

1. Nomináciu rozhodcov na všetky súťaže vo fitnes a kulturistike vykonáva a riadi komisia rozhodcov. 
2. Predseda komisie rozhodcov predkladá návrh nominovaných rozhodcov komisii fitnes a kulturistike na 

posúdenie a po posúdení predkladá na schválenie VV SAFKST.  
3. Po schválení VV SAFKST bude nominácia rozhodcov zverejnená na webovej stránke SAFKST.   
4. Nominovaní rozhodcovia sú povinní na webovej stránke SAFKST sledovať zverejnenie propozícií súťaží, 

na ktoré boli nominovaní.   
5. Ak sa nominovaný rozhodca nemôže danej súťaže zúčastniť, je povinný to včas oznámiť predsedovi 

komisii rozhodcov, ktorá potom nominuje iného rozhodcu.   
6. Po zverejnení propozícií na webovej stránke SAFKST, je rozhodca povinný potvrdiť svoju účasť 

elektronicky, písomne alebo telefonicky riaditeľovi súťaže a taktiež predsedovi komisii rozhodcov 
najneskôr do dátumu uzávierky prihlášok pretekárov.  

 

Článok 21 
Súťažné obdobie 

 
Súťažným obdobím sa rozumie: 
a) jarné – začína prvým dňom v mesiaci prvej majstrovskej súťaže vetvy fitnes a kulturistiky, končí 
posledným dňom v mesiaci poslednej majstrovskej súťaže, 
b) jesenné – začína prvým dňom v mesiaci prvej pohárovej súťaže vetvy fitnes a kulturistiky, končí 
posledným dňom v mesiaci poslednej pohárovej súťaže, 
c) určenie dĺžky súťažného obdobia sa vždy viaže na športový kalendár súťaží pre dané obdobie. 

 

Článok 22 
 

Účinnosť 
 

 Súťažný poriadok nadobúda účinnosť dňa 24.2.2018, dňom schválenia VV SAFKST sa zároveň ruší 

účinnosť doteraz platného Súťažného poriadku. 

 
 



 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 13.1.2018                             Vypracoval: Komisia fitnes a kulturistiky   
     
 
V Bratislave, 24.2.2018     Schválil: Výkonný výbor SAFKST   
                                        
                                                                                                                      


