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PROPOZÍCIE 
 

 

B-STAR CUP 2019 

 

 

Veľká cena Zvolena vo fitnes detí pod záštitou  

predsedu BBSK 

   

 
 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesto: Zvolen               Dátum: 03.11.2019 



 

A. Všeobecné ustanovenia: 

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST  -   B-STAR Zvolen    

Miesto konania:   RATES ARENA, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen        

Dátum konania:   03.11.2019      

Prihlášky:   Posielať najneskôr do 25.10.2019. 

  Zástupcovia klubov posielajú prihlášky najneskôr do 25. 

októbra 2019 prostredníctvom Informačného systému 

SAFKST cez účet klubu https://www.safkst-info.sk/ 

  (pri problémoch s prihlasovaním kontaktujte Jozefa 

Benča, 0905 264 870)       

Tel. kontakt:   Ing. Barbara Papánková, +421 904 438 123 

 

Ubytovanie:  Ubytovane je možné v hoteloch v meste a okolí. 

Stravovanie:  Reštaurácie v okolí mesta  

Úhrady:  Cestovné náklady a ošatné rozhodcov a delegáta hradí 

SAFKST podľa platných smerníc SAFKST na základe 

vyúčtovania organizátorovi, ostatní sa zúčastňujú súťaže na 

vlastné náklady. 

  

B. Technické ustanovenia: 

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel a poriadkov SAFKST . 
Podmienky štartu:  

a) platná licenčná karta SAFKST a zápis v registri športovcov 

b) nalepená členská  známka  za rok 2019  

c) včas zaslaná prihláška, neprihlásení pretekári nebudú mať 

možnosť štartovať 

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

Top Team-u musia predložiť potvrdenie od športového lekára 

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.  

Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej 

kontrole. 

 

 

 

 



 

Kategórie :   Chlapci : I. do 12rokov  II. Od 13 - 15 rokov 

Dievčatá:  I. do 7 rokov  VI. 12 rokov 

   II. 8 rokov   VII. 13 rokov 

   III. 9. rokov   VIII. 14 rokov 

   IV. 10 rokov   IX. 15 rokov 

   V. 11 rokov    

 

Pri menšom počte ako 5 súťažiacich na pohárovej, nominačnej a majstrovskej 

súťaži je možné spojiť danú kategóriu s vyššou kategóriou, v prípade najvyššej 

kategórie s nižšou kategóriou (určuje HR po dohode s riaditeľom súťaže) 

 

 

C. Zoznam činovníkov súťaže : 

 

Riaditeľ súťaže:  Ing. Barbara Papánková 

Sekretár súťaže:  Mgr. Renáta Novodomská 

Hospodár:   Katarína Uhrinová 

Vedúci pretekárov:       Dorota Marková 

Zdravotná služba:         Martin Ďurica  

Hudobná réžia:    BIS Audio 

Moderátor:   Dalibor Biro             

                             

Zoznam rozhodcov: podľa rozpisu rozhodcov  

     

Rozhodcovia :  majú povinnosť potvrdiť svoju účasť e-mailom riaditeľovi 

súťaže na machalova.barbara@gmail.com  a Komisii rozhodcov SAFKST na 

email: boris.mlsna@gmail.com  najneskôr do 24.10.2019. 

                  

 

 

 

 

D. Časový rozpis:  09.00 hod. – 10.00 hod. – prezentácia 

 

10.15 hod. – 10.45 hod. – porada rozhodcov 

 

11.00 hod. –     začiatok súťaže 
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E. Rôzne: 

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

  

Hudobný sprievod:  Každý tréner odovzdá pri prezentácii riadne označené 

CD/USB (meno, priezvisko, kategória, klub) len s 

jednou skladbou. Za kvalitu nahrávky zodpovedá 

pretekár. 

 

Vstup do priestorov súťaže:  Vstup do priestorov súťaže je voľný. 

 Vstup do telocvične len čistej športovej obuvi 

 

Upozornenie :  Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov 

uložené v šatniach a v priestoroch súťaže. 

 

 

Zmluvní partneri :  MŠVVaŠ SR, Pengym, ALL STARS, FITPLUS, 

Tetras, ATP, WEIDER 

 

Mediálny partner : Muscle & Fitness 

 

 

 

 

 

 

 

Propozície spracoval:                                                 Propozície schválil: 

          riaditeľ súťaže:                                                      za ŠTK : Ing. Ľubomír Hečko      

        Ing. Barbara Papánková                                            

         dňa : 09.10.2019       dňa : 09.10.2019 



 


