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Hlavný organizátor: HOTEL THERMA****, ŠK ARENA RELAX TEAM Dunajská Streda 
Z poverenia: Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK) 
Termín súťaže: 23. apríla 2016 
Miesto konania: HOTEL THERMA****, Dunajská Streda 
Promotér súťaže: Ing. Linda Kováčová 
Riaditeľ súťaže: Ing. Roland Méhes 
Sekretár hlavného rozhodcu:  
Počtári - zapisovatelia: Svetlana Čontošová 
Vedúci pretekárov: Eugen Csöllei 
Odborná porota: 7 členná  
Lekár:  
Moderátor:  
Hudobná réžia:  
Prihlášky a informácie: Ing. Roland Méhes, Komárňanská 202/24, Veľký Meder 932 01 
rolandmehes@gmail.com  tel. 0905 793 424 

 
Podmienky štartu: naturálnosť, zaplatené štartovné a včas zaslaná prihláška 
Štartovné: 10,- EUR 

 
KATEGÓRIE: 
Kategórie mužské 

Mr. PHYSIQUE do a nad 175 cm 
Disciplíny: 
1. kolo – Semifinále 
- štvrť obraty 
- hodnotenie svalového rozvoja (60% bodov) 
2. kolo - Finále 
- individuálna promenáda + porovnávanie symetrie postavy v štvrť obratoch (40% bodov) 
- vyhlásenie výsledkov 
Kategórie ženské  
Šport model do 170cm a nad 170cm:  
Disciplíny: 
1. kolo - Semifinále 
- hodnotenie postavy v štvrť obratoch - dvojdielnych plavkách (70% bodov) 
2. kolo - Finále 
- promenáda v dámskych šortkách (30% bodov) 
- vyhlásenie výsledkov 
 
ČASOVÝ PRIEBEH 
Sobota - 23. apríla 2016  
12:00 - 13:00 prezentácia pretekárov podľa jednotlivých kategórií  
13:00 - 13:30 porada rozhodcov 
14:00 -           začiatok súťaže  
                      semifinále a finále všetkých kategórií  
 
ĎALŠIE POKYNY A INFORMÁCIE  
Ceny: pretekári jednotlivých kategórií získajú na 1. - 3. mieste v každej kategórii poháre, medaile, diplomy, a vecné ceny. 
Do priestorov šatní a rozcvičovne budú mať prístup len jeden pretekár a jeden tréner.  
Cenné veci, peniaze si uložte u svojich známych, trénerov.  
Organizátor vynaloží maximálne úsilie, aby zamedzil krádežiam, ale upozorňuje na ostražitosť . Za prípadné straty organizátor 
nenesie zodpovednosť.  
Súťažiacich aj trénerov žiadame, aby farbami na pokožku neznečistili steny, koberce a sedačky!!!  
Tešíme sa na všetkých súťažiacich a každého, kto podporuje myšlienku naturálneho - zdravého životného štýlu..  
 
Ing. Roland Méhes  
riaditeľ súťaže  

Bližšie informácie na tel. č. : 0905 793 424  


