
 

 

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja 

 
     

 

 

 

Propozície 
 

VEĽKÁ CENA DUBNICE – 25. ROČNÍK 
 

Pohárová súťaž juniorov v kulturistike, klasickej kulturistike, men´s physique; 
juniorky – fitnes, bodyfitnes a bikiny fitnes; 

masters muži – kulturistika; 
masters ženy - bodyfitnes, bikiny fitnes; 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dubnica nad Váhom      9.11.2019 
 

 



 

 

A: Všeobecné ustanovenia: 

 

Usporiadateľ:  Z poverenia VV SAFKST - Olympic FC Dubnica nad Váhom 

Dátum:  9.11.2019 

Miesto: Dom Kultúry Bratislavská 435  

Prihlášky:  posielať do 2.11.2019 

Zástupcovia klubov posielajú prihlášky najneskôr do 2.11.2019 prostredníctvom 

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

(pri problémoch s prihlasovaním kontaktujte Jozefa Benča, 0905 264 870) 

 

Ubytovanie:  V prípade potreby si zabezpečí každý pretekár individuálne a na vlastné náklady.  

 

Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. 

 

Úhrady:  Rozhodcom a delegátovi podľa platných smerníc SAFKST, na základe vyúčtovania 

organizátora súťaže. Ostatní účastníci na vlastné náklady. 

 

Námietky:  Podávajú sa odvolacej komisii v zložení: riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, delegát SAFKST 

s vkladom 10,-€. 

 

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 2019 

a zápis v registri športovcov  

b) včas zaslaná prihláška, neprihlásení pretekári nebudú mať možnosť štartovať 

c) potvrdenie o lekárskej prehliadke, nie staršie ako 1 rok, členovia Top Team-u musia predložiť 

potvrdenie od športového lekára nie staršie ako 1 rok  

d) súťažiť môžu tí športovci (juniori/rky), ktorí v roku 2019 dosiahli vek 23 rokov a mladší 

masters – muži 40 a viac rokov, ženy 35 a viac rokov 

Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu. 

 

Kategórie:  klasická kulturistika juniori – open 

  kulturistika juniori - open  

  men´s physique juniori – do 178cm, nad 178cm 

fitnes juniorky – open 

  bodyfitnes juniorky – open 

  bikiny fitnes juniorky – do 166cm, nad 166cm  

  masters muži - kulturistika - open 

masters ženy - bodyfitnes - open 

masters ženy - bikiny fitnes - open 

wellness fitnes juniorky - open 

fitness juniori – open 

Klasická kulturistika – súťažiť môžu tí športovci, ktorí splnia váhový limit k výške svojej postavy podľa 

tabuľky:  

 

Výška Váha 

do 168 cm (výška - 100) + 0 kg 

do 171 cm (výška - 100) + 1 kg 



 

 

do 175 cm (výška - 100) + 2 kg 

do 180 cm (výška - 100) + 3 kg 

do 188 cm (výška - 100) + 5 kg 

do 196 cm (výška - 100) + 6 kg 

 nad 196 cm (výška - 100) + 7 kg 

 

 

C: Zbor činovníkov: 

  

Riaditeľ súťaže: Dr. Dušan Matušík 

Hospodár súťaže: Dušan Matušík ml. 

Lekár:   MUDr. Marián Sitár 

Moderátor:  Dalibor Biro 

Vedúci pretekárov: Ján Jágrik 

 

Zbor rozhodcov:  podľa rozpisu rozhodcov 

 

 

Upozornenie:  Nominovaní rozhodcovia sú povinní potvrdiť svoju účasť usporiadateľovi telefonicky 

alebo na e-mail: matusik.dusan@azet.sk a predsedovi komisie rozhodcov SAFKST na 

e-mail: boris.mlsna@gmail.com  

 

Časový rozpis: 

12.00 – 12.15   porada rozhodcov 

12.20 – 13.30  prezentácia 

14.30 – semifinále, finále 

 

D: 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 50,-€ . Za odložené       

veci organizátor neručí. 

 

Zmluvní partneri SAFKST: MŠVVaŠ SR, PENGYM, ALLSTARS, FITPLUS, Tetras, ATP, WEIDER 

 

Mediálny partner: Muscle&Fitness 

 

Sponzori súťaže:  mesto Dubnica nad Váhom, Total sport, Jamieson  

 

 
Propozície vypracoval:         Propozície schválil:  
riaditeľ súťaže          za ŠTK  

Dr. Dušan Matušík               Ing. Ĺubomír Hečko 

dňa: 9.9.2019         dňa: 16.9.2019  
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