
 

 

 
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja 

 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
  

 

 

 

PROPOZÍCIE 
 

 

DYNAMIC CUP 

DOLNÝ KUBÍN 

Medzinárodná pohárová súťaž 

 v kulturistike, klasickej kulturistike mužov a men´s physique,  

bodyfitnes, bikiny fitnes žien  

   

 
 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesto: DOLNÝ KUBÍN                 Dátum: 3.11.2018 



 

 

A. Všeobecné ustanovenia: 

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST  -   FC DYNAMIC  Dolný Kubín 

v spolupráci s Mestom Dolný Kubín 

Miesto konania:   Dom Kultúry,  Dolný Kubín          

Dátum konania:  3.11.2018      

Prihlášky:   Posielať najneskôr do 26.10.2018, e-mailom : 

kokoska7@post.sk a safkst@gmail.com           

Tel. kontakt:   +421 901 741 003                                        

Prihlasovací formulár:   http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx     

Ubytovanie:  Ubytovane je možné v hoteloch v Dolnom Kubíne a okolí. 

Stravovanie:  Reštaurácie v centre Dolného Kubína 

Úhrady:  Cestovné náklady a ošatné rozhodcov a delegáta hradí SAFKST, 

ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.  

  

B. Technické ustanovenia: 

Predpisy:  Súťaží sa podľa platných poriadkov a pravidiel. 

 

Podmienky štartu:  
a) platná licenčná karta SAFKST  

b) nalepená členská  známka  za rok 2018 

c) včas zaslaná prihláška. Neprihlásení môžu štartovať len po 

uhradení  sankčného poplatku vo výške 20 € 

d) potvrdenie o lekárskej prehliadke, nie staršie ako 1 rok 

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti  rozhodne 

odvolacia komisia v zložení: 

Hlavný rozhodca, delegát SAFKST a riaditeľ súťaže 

Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú 

kontrolu.    

 

Kategórie :   Kulturistika do 80kg 

   Kulturistika nad 80 kg 

Klasická kulturistika do 180 cm 

    Klasická kulturistika nad 180  cm 

    Men´s Physique do 179 cm 

    Men´s Physique nad 179 cm 

   Bodyfitnes – open 

     Bikiny fitnes do 166 cm    

    Bikiny fitnes nad 166 cm 

 

Poradie kategórii, nemusí byť totožný z programom súťaže, 

ktorý bude zverejnený až po prezentácii.     
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C. Zoznam činovníkov : 

                      

                  Riaditeľ súťaže:  Peter Kokoška               

Hospodár:                      Pavol Matlák       

Vedúci pretekárov:   Andrej Preťo               

Zdravotná služba:         MUDr. Ivan Matera   

Hudobná réžia:    Igor Mišura 

Moderátor:   Dalibor BIRO            

                             

D. Zoznam rozhodcov:   

Hlavný rozhodca: Petre Uríček                  

Pódiový rozhodca: Dominika Multáňová     

Sekretár hl. rozhodcu:  Richard Zandt 

Asistent sekretára HR: Monika Korbová          

Rozhodca č.1:  Anton Tabernaus                 

Rozhodca č.2:  Ervín Spajdel                   

Rozhodca č.3:  Slavomír Lipták                   

Rozhodca č.4:  Ľuboš Matejíčka                          

Rozhodca č.5:                Alexander Hlobík  

Rozhodca č.6:  Jitka Lenerová  

Rozhodca č.7:  Adela Ondrejovičová             

Náhradný rozhodca: Pavel Mikuš   

Delegát SAFKST: Jozef Andreja 

     

Rozhodcovia :  Každý rozhodca je povinný najneskôr do 22.10.2018 

potvrdiť svoju účasť riaditeľovi súťaže na e-mail: 

kokoska7@post.sk a Komisii rozhodcov SAFKST na e-

mail: boris.mlsna@gmail.com .                  

Upozornenie:  Zahraniční pretekári sa prihlasujú cez svoj národný 

športový zväz na sekretariáte SAFKST.        

       

E. Časový rozpis:  10.15 hod. – 10.30 hod. - zraz rozhodcov                                                                                                                                                                                                    

                                                           10.30 hod. – 12.00 hod. - prezentácia 

12.00 hod. – 12.30 hod. - porada rozhodcov 

13.00 hod. –                     semifinále + finále  

(podľa rozpisu súťaže)                                                                                                     
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F. Rôzne: 

Ceny:  Finalisti – poháre, diplomy a vecné ceny od sponzorov  

Hudobný sprievod:  Pretekári v kategóriách kulturistika, klasická kulturistika 

mužov odovzdajú pri prezentácii CD ( USB ) s hudobným 

podkladom k voľnej zostave, na ktorom môže byť len 

jedna skladba. 

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

                                                                     tréneri  voľný vstup. 

Upozornenie :  Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov 

uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené 

pretekármi môže byť uložená sankcia  50 €. 

 

 

 

 

 

 

Propozície spracoval:                                                 Propozície schválil: 

          riaditeľ súťaže:                                                               predseda ŠTK: 

       Peter Kokoška v.r.                Slavomír Lipták v.r.                           

         dňa : 11.10.2018                               dňa: 11.10.2018



 

 

 


