SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA NATURÁLNEJ KULTURISTIKY

PROPOZÍCIE

POWERFIT NATURAL CUP BRATISLAVA
Usporiadateľ: Z poverenia SANK - ŠK POWERFIT BRATISLAVA
Miesto konania: Cultus.DK Ružinov Ružinovská 2747/28 ,82104 Ružinov
Dátum: 25.5.2019
Riaditeľ súťaže: Iveta Hauserová
Úhrady:
- štartovné pri prezentácii 35 Eur štartovné ( ELITE TOUR ) a 15 Eur príspevok na
dopingové testy
- tréneri budú mať spoplatnený vstup do šatní za 5 eur
- cena vstupenky 10 Eur na mieste.
-večerná recepcia pre pretekárov je zdarma (nahlásiť sa pri registrácii)
- pre doprovod bude spoplatnená sumou 5 eur ( nahlásiť sa pri registrácií)
Prihlášky zasielať elektronicky do 20.mája 2019
Tel. kontakt: 0911 927 533, ivetfit@gmail.com
Technické pokyny:
Pravidlá: Súťaží sa podľa platných súťažných pravidiel jednotlivých kategórií
SANK. www.sank.sk/wp-content/uploads/2016/04/sutazne_pravidla_sank.pdf
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 35 € za každú kategóriu nakoľko sa jedná
o súťaž ELITE TOUR +15€ poplatok na dopingové testy sa hradia jednorazovo
bez ohľadu viac kategórií.

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: Dominika Aranyosiová
 Zdravotná služba: Martin Dinga
 Moderátor: Peter Juriga
 Hudobná réžia:
Rozhodcovia:
Hlavný rozhodca: Ján Berdy
Administrátor hl. rozhodcu: Ľuboš Zeman
Rozhodcovia:
Časový priebeh:
Prezentácia: 24.5.2019 DK Ružinov od 17.00-20.00 hod
25.5.2019
7.00 - 9.00 - prezentácia všetkých súťažiacich
9.15 -9.30 - míting pre súťažiacich, trénerov, rozhodcov
........ - porada rozhodcov
........ - semifinále a finále všetkých kategórií
........ - slávnostná recepcia
9.45 - 15:00 - semifinále všetkých kategórií
16:00 – 19:00 - finále všetkých kategórií + vyhlasovanie výsledkov
Časy sú len orientačné v závislosti od počtu pretekárov
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 sa bude možné prihlásiť na súťaž už len pri prezentácii
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. Ženy si prinesú súťažné plavky a topánky.
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 medaily, diplomy
Rôzne:
Facebook - www.facebook.com/Media4rent-Natural-CUP-821447314650991
www.zbodyfit.com/el-prihlaska-na-sutaz/cestne-prehlasenie.php?sutaz=96
www.protansk.sk/rezervace_SANK
Akreditácia: Zástupcovia médií posielajú svoje žiadosti o akreditáciu na e-mail:
ivetfit@gmail.com

Súťažné kategórie:
ŽENY:

Fitness bikini juniorky ( do 23 rokov ): do 164 cm, nad 164 cm
Fitness bikini: do 164 cm, do 170 cm, nad 170 cm
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) do 176 cm, nad 176 cm
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
Clasic Physique man: open
Naturálna kulturistika: do 175 cm, do 180 cm, nad 180 cm
Telesne postihnutí: open
Špeciálne kategórie:
Zmiešané páry podľa počtu prihlásených

Propozície spracovala riaditeľka súťaže: Iveta Hauserová

SLOVAK ASOCIATION OF NATURAL BODYBUILDING

POWERFIT NATURAL CUP BRATISLAVA
Main organizer: ŠK POWERFIT BRATISLAVA
Competition date: 25.5.2019
Place: Cultus Ružinov Ružinovská 28 Bratislava
Promoter of competition : Iveta Hauserová
Leader of competitors: Dominika Aranyosiová
Judges: 5 members
Applications and informations: Applications can be submitted electronically by May
https://www.zbodyfit.com/el-prihlaska-na-sutaz/cestne-prehlasenie.php?sutaz=96
https://www.facebook.com/Media4rent-Natural-Cup-821447314650991
Competitors will pay for the startup at registration!
Informations: 00421 0911 927 533, ivetfit@gmail.com
Entry fee competition 35.euro ( ELITE TOUR) Powerfit Natural Cup Only competitors
and trainers will have access to changing room and warm-up area. Trainers will be paid
5 euros for entry to changing room. The organizer will make the most of effort to
prevevent theft, but warns of alertness. Organizer is not responsible for any loss
We ask competitors and also trainers to take care about their colors and dont pulluttion
seats, carpets and walls too.
Pollution of the premises outsied of changing room by competitors will be penalized by
15 €
Contestants at 1st – place in each category will recieve medals, diplomas and prizes
2-3 place in each category
Reservation competition Sank spray pain Protan
https://protansk.sk
HOTELS
www.hotelbaronka.sk
www.hotelbratislava.sk
www.turist.sk

PROPOSITION FOR COMPETITION OF POWERFIT NATURAL CUP BRATISLAVA

Presentaion 24.5.2019 time 17.00-19.30 the place competition
25.5.2019
7.00 – 9.00 – presentation of all competitors
9.15 – 9.30 – meeting of competitors, trainers, judges
9.45 – 15.00 – semi-final of all categories in order:
Bodybuilding Teenage (15-18 rokov)
Bodybuilding junior (to 23 years) up to 176 cm
Bodybuilding junior (to 23 years) over 176 cm
Fitness bikini junior (to 23 years) up to 164 cm
Fitness bikini junior (to 23 years) over 164 cm
Fitness bikini up to 164 cm
Fitness bikini up to 170 cm
Fitness bikini over 170 cm
Ms. Physique
Masters I –(40-50) years
Masters II – (50-60) years
Masters III – ( over 60) years
Fitness figure – up to 165 cm
Fitness figure – over 165 cm
Fitness figure – over 35 years
Sport model – up to 163 cm
Sport model – up to 168 cm
Sport model – over 168 cm
Sport model – over 35 years
Mr. Physique – up to 23 years
Mr. Physique – up to 182 cm
Mr. Physique – over 182 cm
Clasic physique man
Mens up to 175 cm
Mens up to 180 cm
Mens up over 180 cm
Physical disability
Mixed pairs
16.00 – 19.00 – final of all categories + announcement of results
20.00 – gala reception :D ...
Competitors will be presented with identity card/passport and valid registration card
with valid license for 2019 with CD disc where will be only one music recording on free
presentation yourself on stage (unless the music is recorded in the electronic application
form). Only coach will have access to presentation whose competitor has previously
entered in the application with the number of his/her ID card/passport, he will get from

organizer signification as a „coach“ this signification he is necessary wear on and if he
is requested by the organizer he is forced to submit identitity card of competitors as well
as himslef.
The competition is intendend for athletes who are prepared to compete natural way, it
means without using any prohibited substances and adherence to the Anti-Doping
Codex.
Competitors compete in accordance with appliciable rules and competition rules for
natural bodybuilding and fitness. The competitors fully accepts the completition rules
and penalties in case of violation.
If the organizer discovers that the competitor does not meet certain conditions resulting
from the competition order will be eliminated from the competition/disqualified.
Timely completed and sent electronic application form at www.sank.sk The competitors
will pay the starting fee for the presentation of the 20 € start and 15€ contribution to the
doping tests. The deadline for applications is 30th april 2018.
Good healthy status – By signing the applications for competition, the competitors
confirm that they compete on their own accountability at the same time we recommend
to each participant a helthy check-up at your doctor.

