Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja

Propozície
VEĽKÁ CENA DUBNICE – 24. ROČNÍK
Pohárová súťaž juniorov v kulturistike, klasickej kulturistike, men´s physique a fitnes;
juniorky – fitnes, bodyfitnes a bikiny fitnes;
masters muži – kulturistika;
masters ženy - body fitnes, bikiny fitnes

Dubnica nad Váhom

17.11.2018

A: Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST - Olympic FC Dubnica nad Váhom
Dátum:
17.11.2018
Miesto:
Mestská športová hala (v areáli futbalového štadióna)
Prihlášky:
posielať do 12.11.2017 na adresu:
Dr. Dušan Matušík, ul. Palárikova 177/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
mobil: 0905 760 952
e-mail: matusik.dusan@azet.sk a safkst@gmail.com
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz_2018.docx
Ubytovanie: V prípade potreby si zabezpečí každý pretekár individuálne a na vlastné náklady.
Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje.
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 pravidiel a ich zmien a doplnkov.

Podmienky štartu:
a) juniori, juniorky a masters - priamy postup, platná licenčná karta s členskou známkou 2018, včas
zaslaná prihláška (po termíne s poplatkom 10,-€)
b) súťažiť môžu tí športovci (juniori/rky), ktorí v roku 2018 dosiahli vek 23 rokov a mladší
masters – muži 40 a viac rokov, ženy 35 a viac rokov
c) neprihlásení pretekári môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 10,- €
Námietky:

Podávajú sa odvolacej komisii v zložení: riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, delegát SAFKST
s vkladom 10,-€.

Doping:

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Kategórie:

fitnes juniori - open
klasická kulturistika juniori – open
kulturistika juniori - open
men´s physique juniori – kat. do 178 cm; kat. nad 178 cm
fitnes juniorky – open
bodyfitnes juniorky – open
bikiny fitnes juniorky – kat. do 166 cm; nad 166 cm
masters muži - kulturistika - open
masters ženy - bodyfitnes - open
masters ženy - bikiny fitnes - open

Klasická kulturistika – súťažiť môžu tí športovci, ktorí splnia váhový limit k výške svojej postavy podľa
tabuľky:
Výška
do 170 cm
do 175 cm
do 180 cm
do 190 cm
do 198 cm
nad 198 cm

Váha
(výška - 100) + 1 kg
(výška - 100) + 2 kg
(výška - 100) + 3 kg
(výška - 100) + 4 kg
(výška - 100) + 4,5 kg
(výška - 100) + 5 kg

C: Zbor činovníkov:
Riaditeľ súťaže:
Hospodár súťaže:
Lekár:
Moderátor:
Vedúci pretekárov:

Dr. Dušan Matušík
Dušan Matušík ml.
MUDr. Marián Sitár
Dalibor Biro
Ján Jágrik

D: Zbor rozhodcov:
Hlavný rozhodca:
Pódiový rozhodca:
Sekretár HR:
asistent SHR:
rozhodca č.1:
rozhodca č.2:
rozhodca č.3:
rozhodca č.4:
rozhodca č.5:
rozhodca č.6:
rozhodca č.7:
náhradný rozhodca:
delegát SAFKST:

Peter Uríček
Jitka Lennerová
Slavomír Lipták
Lívia Maťušová
Marián Prekop
Ervín Špajdel
Pavel Mikuš
Roland Brosman
Ján Cabaník
Iveta Chrťanová
Marcel Duda.
Monika Korbová
Gabriela Mlsnová

Upozornenie: Každý rozhodca je povinný najneskôr do 05.11.2018 potvrdiť svoju účasť riaditeľovi
súťaže na e-mail: matusik.dusan@azet.sk a Komisii rozhodcov SAFKST na e-mail:
boris.mlsna@gmail.com.
E: Časový rozpis:
12.00 – 12.15 porada rozhodcov
12.20 – 13.30 prezentácia
14.00 – semifinále, finále
F: Rôzne:
Ceny:

poháre, diplomy a vecné ceny – finalisti jednotlivých kategórií

Hudobný doprovod: Súťažiaci (kulturistika, klas. kult., fitnes) odovzdá pri prezentácii CD, USB označené
menom, kategóriou a klubom. Na CD nosiči, USB požadujeme len sprievodnú hudbu k voľnej
zostave.
Vstup:

Do súťažného priestoru len s príslušným označením. S pretekármi len jedna osoba do
rozcvičovne a zákulisia.

Upozornenie: Za znečistenie priestorov pretekármi a ich doprovodom poplatok 30,-€ . Za odložené
organizátor neručí.
Sponzori súťaže: mesto Dubnica nad Váhom, Total sport, Jamieson, Bio-Tech
Propozície vypracoval:
riaditeľ súťaže
Dr. Dušan Matušík
dňa: 04.10.2018

Propozície schválil:
predseda ŠTK
Slavomír Lipták
dňa: 12.10.2018

veci

