
SLOVENSKÁ  ASOCIÁCIA   NATURÁLNEJ  KULTURISTIKY  

  

  

 

PROPOZÍCIE  
  

EUROPEAN POWERFIT NATURAL CUP 

VINIČNÉ 

ELITE TOUR 

  

  
  

  

Usporiadateľ:  Z poverenia SANK - ŠK POWERFIT BRATISLAVA  

Miesto konania: DK Ružinov, Ružinovská 28    

Dátum: 28.05.2022 

Riaditeľ súťaže: Iveta Hauserová  

  

Úhrady:  

- štartovné pri prezentácii 50 Eur štartovné 

- doping 20 Eur  

- tréneri  budú mať spoplatnený  vstup do šatní za 5 eur  

- cena vstupenky 10 eur   

- Organizátor vzhľadom na situáciu Covid -19  sa bude riadiť aktuálnymi  

opatreniami a nariadeniami  Vlády SR podľa Covid automat pre hromadné 

podujatia. 

-  

Prihlášky zasielať elektronicky od 28.03.2022 -do 22.05.2022 

V prípade po termíne kontaktovať  organizátora.   



Tel. kontakt: 0911 927 533, ivetfit@gmail.com  

  

Technické pokyny:  

Pravidlá: Súťaží sa podľa platných súťažných pravidiel jednotlivých kategórií 

SANK. https://www.sank.sk/sutazne-pravidla-sank/ 

  

Podmienky štartu:   

a) platný registračný preukaz (občiansky preukaz, pas).  

b) zaplatená ročná licenčná známka.  

c) včas zaslaná a vyplnená elektronická prihláška.  

d) uhradené štartovné pri prezentácii 50 € za každú kategóriu    

  

Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole. 

V prípade odmietnutia, alebo pozitívneho nálezu bude súťažiaci považovaný za 

pozitívneho a nebude sa môcť už zúčastňovať súťaží naturálnych kulturistov a 

fitness. Sankcie súťažiacemu sa udeľujú v súlade s platnými smernicami. 

Usporiadateľ zabezpečí podmienky pre dopingovú kontrolu a prácu dopingových 

komisárov.  

  

Námietky:  podávajú sa s vkladom 10 €. O ich oprávnenosti rozhodne odvolacia 

komisia v zložení: hlavný rozhodca, riaditeľ súťaže a delegát SANK  

  

  

Činovníci  súťaže:  

• Riaditeľ súťaže: Iveta Hauserová 

• Promotér súťaže: Iveta Hauserová  

• Vedúci pretekárov: Jakub Kollár  

• Zdravotná služba: Martin Dinga 

• Moderátor:  Petr Juriga 

• Hudobná réžia: Peter Šelinga   

  

Rozhodcovia:  

Hlavný rozhodca: Ján Berdy   

Administrátor hl. rozhodcu: Ľuboš Zeman  

Rozhodcovia:  

  

Časový priebeh:  

Prezentácia: 27.05.2022 od  17.00 -do -20.00 hod  

28.05.2022 prezentácia pokračuje  

7.00 - 9.00 - prezentácia všetkých súťažiacich  



9.15 -9.30 - míting pre súťažiacich, trénerov, rozhodcov  

- porada rozhodcov  

- (bloky ) všetkých kategórii  

10 .00 do 19.00 semifinále -finále  všetkých kategórii + vyhlasovanie výsledkov 

Časy sú len orientačné v závislosti od počtu pretekárov.  

  

Prihláška:  

https://www.zbodyfit.com/competition/cestne-

prehlasenie.php?sutaz=139&lang=sk 

  

Podmienky súťaže:  

• súťaží sa podľa platných pravidiel a súťažného poriadku pre naturálnu 

kulturistiku a fitness, bez použitia zakázaných látok, podľa antidopingového 

kódexu.   

• súťažiaci plne akceptuje pravidlá súťaže a postihy v prípade ich porušenia.   

• ak organizátor zistí, že pretekár nespĺňa podmienky súťažného poriadku, bude 

diskvalifikovaný  

• súťažiaci pretekajú na vlastnú zodpovednosť  

• na súťaž je možné prihlásiť sa v riadnom termíne len elektronicky. Po uzavretí 

elektronickej registrácie bude možné prihlásiť sa na súťaž už len pri prezentácii 

s  poplatkom 10 €  

  

Organizátor si vyhradzuje právo, zlúčiť alebo zrušiť kategórie pri nedostatočnom počte 

prihlásených súťažiacich- musia byť prihlásení min. 3 pretekári v kategórii!  

  

  

Ďalšie pokyny a informácie  

• Súťažiaci sa k prezentácii dostavia s členským preukazom s platnou licenčnou 

známkou (ak ide o zahraničného súťažiaceho tak s občianskym preukazom 

alebo pasom). Súťažiaci v kategóriách kde sa vyžaduje hudba, si so sebou 

prinesú CD s jednou skladbou na voľnú zostavu v prípade ak ju nemajú nahratú 

v elektronickej prihláške. Muži aj  si prinesú súťažné plavky, ženy plus 

topánky.   

Pri registrácii  bude prebiehať kontrola.  

Povolená platforma 2.5 cm x opätok max 13 cm .  Bikini plavky  nesmú byť tangového 

strihu . Šport model dres bez propagácii značiek. (Nebbia, Nike, Adidas atd.) dres bez 

značiek. Povolená obuv tenisky  bez platformy .   

Mr.physique a Clasic  physique  plavky bez propagácii značiek. Kulturistika muži 

bočný okraj plaviek musí mať 2.cm. Ktorý pretekár nebude spĺňať kritéria nebude mu 

umožnený štart na súťaži.  

  



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA ,POVINNOSŤ PRETEKÁROV PODĽA ZÁKONA  

O ŠPORTE 440 /2015 Z.z  PRI PREZENTÁCII JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ 

POTVRDENIE OD LEKÁRA O ZDRAVOTNEJ   SPÔSOBILOSTI PRETEKÁRA.   

Pre prípad potreby, je tlačivo k dispozícii aj na stránke  www.sank.sk  

  

Do priestorov šatní a rozcvičovane budú mať prístup len pretekári a tréneri, ktorí  

budú takto označení. Ich povinnosťou je nosiť toto označenie a na vyzvanie 

usporiadateľa predložiť i preukaz totožnosti.  

Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné straty cenných a osobných vecí  

alebo peňazí.  

Pretekárov aj trénerov žiadame, aby farbami na pokožku neznečisťovali interiér  a 

exteriér priestorov súťaže-vzniknutú škodu uhradí ten, čo ju spôsobil! Pokutou 50 

eur. Organizátor má v prípade znečistenia priestorov ďalšie náklady spojené s 

úhradou prenajímateľovi za ich vyčistenie, nakoľko sa zmluvne zaväzuje 

prenajímateľovi odovzdať priestory v čistom stave!!! Ubytovanie a stravovanie je 

na vlastné náklady.  

  

Farba DREAM TAN je zakázaná. Povolená je farba PRO TAN alebo farba na 

rovnakom základe.  

  

Ceny a tituly:  

Súťažiaci na 1.mieste v každej kategórii získajú medaily, diplomy, vecné ceny.  

2. a 3. miesto získajú poháre a diplomy.  

4.5.miesto získajú  diplom   

  

  

  

Facebook – Media Natural Cup   

https://www.facebook.com/Media4rent-NaturalCup 

https://www.protansk.sk/rezervace_SANK  

  

  

Akreditácia: Zástupcovia médií posielajú svoje žiadosti o akreditáciu na 

www.sank.sk   

sank@sank.sk  

    

Súťažné kategórie:  

ŽENY:   

 Fitness Bikini dorast (15-18 rokov) 

 Fitness Bikini juniorky (do 23 rokov): do 168 cm, nad 168 cm  

 Fitness Bikini: do 164 cm, do 170  cm, nad 170 cm  
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 Bikini Mamas   

 Bikini nad 35   

 Wellness fitness 

 Ms.physique: open 

 Fitness figura: do 165 cm, nad 165 cm, nad 35 rokov  

 Šport model: do  163 cm, do 168 cm, nad 168 cm, nad 35 rokov  

  

MUŽI:  

 Naturálna kulturistika dorast (15 - 18 rokov)  

 Naturálna kulturistika juniori (do 23 rokov)  

 Naturálna kulturistika masters I - (40-50) rokov, II - (50-60) rokov, III - 

(nad 60) rokov 

 Mr. Physique: do 23.rokov, do 182 cm, nad 182 cm 

 Classic  Physique man: open   

 Athletic   

 Naturálna kulturistika: do 175 cm, do 180 cm, nad 180 cm  

 Telesne postihnutí: open  

  

Deti:   

 Basic  

- 5-8 rokov  

- 8-10 rokov   

- 10-12  rokov  

  

Špeciálne kategórie:  

Zmiešané páry podľa počtu prihlásených  

   

Dôležité upozornenie !!! 

Vzhľadom na situáciu Covid -19 sú všetci povinní sa riadiť platnými   nariadeniami  Vlády 

SR.  V interiéri nosiť rúška ,dbajte aby boli čisté, nepoškodené, priliehali k tvári a  zakrývali 

nos aj ústa.  Povolený počet  v interiéri sa bude riadiť platnými nariadeniami Ministerstva 

zdravotníctva a organizátor bude dohliadať na jeho dodržanie. Dbajte prosím  na hygienu,  

dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii. Organizátor zaistí sedenie s dostatočným s 

odstupom. Včas  budeme informovať o akýchkoľvek  zmenách tykajúcich sa týchto opatrení 

a nariadení . 

 

 

Propozície spracovala riaditeľka súťaže: Iveta Hauserová   


