SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ
Základné informácie pre účastníkov súťaží SANK

Športovci, ktorí sa chcú zúčastniť na majstrovských a pohárových súťažiach v naturálnej
kulturistike a fitness, organizovaných Slovenskou asociáciou naturálnej kulturistiky, musia byť
registrovaní podľa registračného poriadku SANK, a musia mať zaplatenú licenčnú známku na
daný súťažný rok.

Zmena uznesenia č.3/2015
Na súťažiach SANK môžu štartovať len pretekári, ktorí sa počas posledných 10 rokov nezúčastnili
žiadnej súťaže organizovanej pod hlavičkou organizácie, ktorá nemá stanovenú podmienku
naturálnosti, alebo pretekári, ktorí sa za posledných 5 rokov neumiestnili na súťažiach v takýchto
asociáciách do 6.miesta vrátane. Vo všetkých prípadoch udeľuje výnimku výkonný výbor SANK.
Toto uznesenie nadobúda platnosť dňom 12.10.2018

Prezentácia
Naturálna Kulturistika, Ms Physique, Fitness Klasik, Fitness Deti, Fitness Muži, Zmiešané páry
Súťažiaci/e sa k prezentácii dostavia v športovom úbore a v pózovacích plavkách, s registračným a členským
preukazom. Hudobná nahrávka voľnej zostavy musí byť nahraná v elektronickom systéme spolu aj
s prihláškou na súťaž. Štartovné a príspevok na antidopingové testy uhrádza súťažiaci pri prezentácii. K
prezentácii bude mať prístup len pretekár. Tréner dostane od organizátora visačku “tréner”. Vstup do
priestorov rozcvičovne má právo jeden tréner s tromi pretekármi, dvaja tréneri so štyrmi a viac pretekármi.
Táto osoba je povinná nosiť a v prípade vyzvania usporiadateľskou službou, predložiť i preukaz totožnosti,
takisto aj pretekár.
Fitness Bikini, Šport Model, Fitness Figura
Súťažiace sa k prezentácii dostavia v športovom úbore a v dvojdielnych plavkách, s topánkami pre kontrolu
výšky platformy a podpätku, s registračným a členským preukazom. Prihláška na súťaž musí byť vyplnená
v elektronickom systéme. Štartovné a príspevok na antidopingové testy hradí súťažiaca pri prezentácii. K
prezentácii bude mať prístup len pretekárka. Tréner dostane od organizátora visačku “tréner”, ktorú je
povinný nosiť a v prípade vyzvania usporiadateľskou službou predložiť i preukaz totožnosti, takisto aj
pretekárka.

Eliminácia
V prípade veľkého počtu súťažiacich v jednej kategórii môže komisia rozhodcov rozhodnúť o vykonaní
eliminácie.
Eliminácia sa uskutoční len v prípade, ak je v kategórii viac ako 15 súťažiacich.
Pretekárky budú po nástupe na pódiu porovnávané v štvrť obratoch, v základnom postoji spolu alebo v
menších skupinách. Na základe tohto porovnania určia rozhodcovia “dvanástku”, ktorá postúpi do
semifinále.

Naturálna kulturistika
Kritériá hodnotenia:
Hodnotí sa celkový športový vzhľad, symetria postavy, svalnatosť a vzájomná harmónia jednotlivých
svalových skupín, vyrysovanosť (nie extrémna, ktorá by hraničila s neadekvátnym odvodnením), stav
pokožky, jej tonus a športovcovu schopnosť sebavedome sa prezentovať na javisku.
Celkový dojem a prezentácia súťažiaceho musí byť príjemná, vyžarujúca energiu, silu a radosť zo
súťaženia. V hodnotení sa zohľadňuje aj úprava pokožky, farba, primeraný lesk, ale tiež strih a čistota
plaviek (plavky musia zakrývať aspoň polovicu sedacieho svalu!). Nezabudnite aj na úpravu hlavy a vlasov,
výraz tváre, správne predvedenie jednotlivých postojov.
Nezabudnite - pokožka by mala byť oholená. Použitá musí byť ProTan farba alebo farba na rovnakom
základe (nie DreamTan).
Priebeh súťaže:
1. kolo - semifinále
- hodnotenie postavy vo štvrť obratoch,
- svalový rozvoj (povinné postoje).
2. kolo - semifinále
- voľné zostavy (v dĺžke maximálne 60 sekúnd).
3. kolo - finále
- hodnotenie postavy svalového rozvoja,
- voľné zostavy (v dĺžke maximálne 60 sekúnd),
- spoločné voľné pózovanie (freeposing),
- vyhlásenie výsledkov v jednotlivých kategóriách a vyhlásenie absolútneho víťaza.
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Vekové kategórie
▪ Kategória „Dorastenci“ - je od 15 do 18 rokov (mínus jeden deň),
▪ Kategória „Juniori“ - je od 18 do 23 rokov (mínus jeden deň),
▪ Kategória „Masters I“ - je od 40 do 50 rokov (mínus jeden deň),
▪ Kategória „Masters II“ - je od 50 do 60 rokov (mínus jeden deň),
▪ Kategória „Masters III“ - je od 60 rokov.
Výškové kategórie
▪ Muži do 170 cm (vrátane) - do tejto kategórie patria pretekári, ktorým bola nameraná výška menšia
alebo rovná hodnote 170,0 cm
▪ Muži do 175 cm (vrátane) - do tejto kategórie patria pretekári ktorým bola nameraná výška menšia
alebo rovná hodnote 175,0 cm
▪ Muži do 180 cm (vrátane) - do tejto kategórie patria pretekári ktorým bola nameraná výška väčšia ako
175,0 cm a zároveň menšia alebo rovná hodnote 180,0 cm
▪ Muži nad 180 cm - do tejto kategórie patria pretekári ktorým bola nameraná výška väčšia ako 180,0 cm
(obdobne platí aj pre výškové rozdelenie Mr. Physique)
V prípade malého alebo veľkého počtu pretekárov má organizátor súťaže právo na zlučovanie alebo delenie
kategórií podľa veku a výšky. Výškové limity sa môžu meniť podľa pomeru nahlásených súťažiacich a ich
telesnej výšky.
Výškovo - hmotnostné limity:
Obmedzenie hmotnosti je jedným z opatrení, ktoré má za cieľ podporiť čistotu, naturálnosť súťažiacich.
Výškovo - váhové kritériá budú kontrolované pri prezentácii (meranie hmotnosti a výšky).
Vzorec pre výpočet limitu je nasledovný - pretekár s výškou v cm mínus 100 = hmotnosť pretekára v kg.
Túto hmotnosť môže pretekár prekročiť maximálne:
Výškovo - hmotnostné limity:
do 160 (vrátane) cm 0 kg,
od 160 cm do 163 (vrátane) cm o 1 kg,
od 163 cm do 166 (vrátane) cm o 2 kg,
od 166 cm do 169 (vrátane) cm o 3 kg,
od 169 cm do 172 (vrátane) cm o 4 kg,
od 172 cm do 175 (vrátane) cm o 5 kg,
od 175 cm do 178 (vrátane) cm o 6 kg,
od 178 cm do 181 (vrátane) cm o 7 kg,
od 181 cm do 184 (vrátane) cm o 8 kg,
od 184 cm do 187 (vrátane) cm o 9 kg,
od 187 cm do 190 (vrátane) cm o 10 kg,
atď., t. j. každé 3 cm o 1 kg.
Vysvetlenie: Výškový hmotnostný limit „od 175 cm do 178 cm (vrátane)“ znamená, že keď bude
pretekárovi namerané 178, 0 cm patrí stále do tohto rozsahu výšky. V prípade pretekára ktorému by bolo
namerané 175, 0 cm platí, že patrí do rozsahu výšky „od 172 cm do 175 (vrátane)“.
Príklad:
U prezentácie bola nameraná výška pretekára 168 cm. Jeho hmotnosť teda môže byť maximálne 71 kg.
168 cm - 100 = 68, 68 + 3 = 71 kg
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176 cm, 176 - 100 = 76, 76 + 6 = 82 kg
187 cm, 187 - 100 = 87, 87 + 9 = 96 kg
V prípade, že súťažiaci prekročia stanovený limit, nebudú pripustení k súťaži a štartovné sa im nevracia.

Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo - Semifinále
Hodnotenie postavy vo štvrť obratoch
Súťažiaci budú stáť v línii, zoradení podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri
štvrťobraty na povel hlavného rozhodcu - „Štvrťobrat vpravo!“.
Hodnotenie svalového rozvoja
Na základe požiadaviek jednotlivých rozhodcov budú súťažiaci vyvolávaní a hodnotení najmenej dvaja,
najviac štyria pretekári v nasledovných povinných pózach:
a) Dvojitý biceps spredu (Front Double Biceps),
b) Široký chrbtový spredu (Front Lat Spread),
c) Hrudník zboku (Side Chest),
d) Dvojitý biceps zozadu (Back Double Biceps),
e) Široký chrbtový zozadu (Back Lat Spread),
f) Triceps zboku (Side Triceps),
g) Brucho a stehná (Abdominalis and Thighs).
Všetky individuálne porovnávania sú vykonané v centre javiska a v poradí, zľava doprava tak, ako si to
vyžiadajú rozhodcovia. Všetci pretekári podstúpia aspoň jedno porovnávanie.
2. kolo - Finále
Voľné zostavy
Do finále postúpia zo semifinále šiesti súťažiaci (finalisti), z každej kategórie na základe semifinálového kola.
Dĺžka voľnej zostavy môže byť maximálne 60 sekúnd. Úbor na voľnú zostavu - pózovacie plavky. Čas bude
plynúť od prvých tónov hudby, nie od začatia pózovania! Po uplynutí 60 sekúnd bude hudba zastavená,
rovnako i pózovanie súťažiaceho, preto je potrebné si zostavu pripraviť tak, aby bol tento limit dodržaný.
Počas vykonávania voľnej zostavy by mal súťažiaci prezentovať svoju formu a predviesť najmä pózy, v
ktorých pôsobí čo najlepšie a dokáže ich dokonale zvládnuť. Mala by byť zvládnutá choreograficky,
priestorovo, prechody by mali byť choreograficky nadväzujúce, zostava by mala obsahovať pózy nielen v
stoji, ale aj v pokľaku, v jednostranných rozštepoch, bočné i zadné. Výber hudby by mal vystihovať
temperament súťažiaceho, ale i schopnosť držať sa rytmu. Snahou súťažiaceho by malo byť zanechať
umelecký dojem na porotu a divákov. Nezabudnúť na výraz tváre, očí, celkový prejav, ktorý by nemal byť
kŕčovitý, s rôznymi grimasami, ale naopak veselý, zdravo sebavedomý, primerane bojovný, snažiť sa o
kontakt s divákmi. Okrem kulturistických póz môže súťažiaci využiť i niektoré svoje individuálne schopnosti,
ktoré by ale nemali prevládať nad kulturistickými, nejde o súťaž fitnesákov, ale naturálnych kulturistov.
3. kolo - Finále
Hodnotenie svalového rozvoja
Finalisti prevedú spoločne svalový rozvoj vo všetkých povinných pózach. Toto finálne hodnotenie bude
pripočítané k semifinálovému.

Spoločné voľné pózovanie (freeposing)
Pre spestrenie programu je možné, aby moderátor vyzval súťažiacich k voľnému pózovaniu (freeposing).
Táto disciplína sa nehodnotí, je len spestrením pre divákov a prezentovaním sa súťažiacich na javisku.
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Absolútny víťaz
Na konci vyhlásenia výsledkov mužských kategórii, budú víťazi všetkých súťažných kategórií spoločne
porovnávaní vo svalovom rozvoji. Po voľnom pózovaní (freeposingu) určí porota absolútneho víťaza.

Vyhlásenie výsledkov
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1) Najlepších 6 pretekárov bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2) Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistom v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
3) Na majstrovských súťažiach najlepší traja finalisti dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu
SANK.
Oblečenie - pózovacie plavky, ktoré musia zodpovedať nasledovným kritériám:
1) Nepriehľadné a v jednoduchom strihu.
2) Farba, materiál a štruktúra sú na rozhodnutí pretekára.
3) Žiadne ozdoby, lemovania, výšivkové okraje alebo ohraničenia.
4) Najmenšia výška na stranách je 1cm a minimálne pokrytie aspoň polovice sedacieho svalu a celej
prednej časti.
5) Žiadne šperky alebo iné doplnky.
6) Žiadne pomôcky.
Obuv - žiadna
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).

Classic physique
Kritéria hodnotenia:
Hodnotí sa svalový rozvoj, estetika, vyváženosť a symetria postavy s dôrazom na definíciu svalov. Ideálna
postava zobrazí celkový vzhľad zvýrazneným úzkym pásom. Symetria je definovaná ako úmerná rovnováha
protiľahlých častí tela, napr.: od ramien cez ruky po lýtka, od vrchu hrude až po stehná spojené pri sebe, od
vrchu trupu po pás a boky.
Celkový dojem by mal byť príjemný, vyžarujúci radosť zo súťaženia. Prezentácia súťažiaceho by mala
vychádzať zo 60.-70. rokov kulturistiky. Preferovaná je plnosť svalových skupín a extrémna vyrysovanosť
,ktorá by hraničila s neadekvátnym odvodnením sa považuje za neprípustnú. Postava, ktorá je extrémne
vyrysovaná bude hodnotená nižšou známkou.
V hodnotení sa zohľadňuje aj úprava pokožky, výraz tváre, správne prevedenie postojov.
Použitá farba musí byť ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
Priebeh súťaže:
1.kolo –semifinále
- hodnotenie postavy vo štvrť obratoch,
- svalový rozvoj (povinné postoje).
2.kolo – semifinále
- voľné zostavy (v dĺžke trvania maximálne 60 sekúnd)
3. kolo – finále
- voľné zostavy ( v dĺžke trvania maximálne 60 sekúnd)
- hodnotenie postavy svalového rozvoja
Výškovo-hmotnostné limity platia ako u naturálnej kulturistiky!
1.kolo-semifinále:
Hodnotenie postavy vo štvrť obratoch
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Súťažiaci budú stáť v línii, zoradení podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri štvrť
obraty na povel hlavného rozhodcu- „Štvrť obrat vpravo!”
Hodnotenie svalového rozvoja
Na základe požiadaviek jednotlivých rozhodcov budú súťažiaci vyvolávaní a hodnotení najmenej dvaja,
najviac piati pretekári v nasledovných povinných pózach:
a) Dvojitý biceps spredu (Front Double Biceps)
b) Široký chrbtvý sval (Front Lat Spread)
c) Hrudník zboku (Side Chest)
d )Dvojitý biceps zozadu (Back Double Biceps)
e) Široký chrbtový sval zozadu (Back Double Spread)
f) Triceps zboku (Side Triceps)
g)Brucho a stehná (Abdominalis and Thighs)
2.kolo - finále
Voľné zostavy
Do finale postúpia zo semifinále šiesti súťažiaci (finalisti) z každej kategórie na základe semifinálového kola.
Dĺžka voľnej zostavy môže byť maximálne 60 sekúnd. Čas bude plynúť od prvých tónov hudby, nie od
začiatku pózovania! Po uplynutí 60 sekúnd bude hudba zastavená, rovnako i pózovanie súťažiaceho, preto
je potrebné si zostavu pripraviť tak, aby bol tento limit dodržaný. Počas voľnej zostavy by mal súťažiaci
prezentovať svoju formu a predviesť pózy, v ktorých pôsobí čo najlepšie a dokáže ich dokonale zvládnuť.
Voľná zostava musí obsahovať pózy špecifické kategórii Classis physique (pózy inšpirované “starou
kulturistikou”). Mala by byť zvládnutá choreograficky, priestorovo, prechody by mali byť nadväzujúce na
seba, mala by obsahovať pózy nielen v stoji, ale aj v pokľaku, v jednostranných rozštepoch, bočné i zadné.
Výber hudby by mal vystihovať temperament súťažiaceho, ale i schopnosť držať sa rytmu. Snahou pretekára
by malo byť zanechať umelecký dojem na porotu a divákov. Nezabúdať na výraz tváre, očí, celkový prejav,
ktorý by nemal byť kŕčovitý, ale veselý, zdravo sebavedomý, primerane bojovný, treba sa snažiť o kontakt s
divákmi.
Okrem kulturistických póz môže pretekár využiť i niektoré svoje individuálne schopnosti, ktoré by nemali
prevládať nad kulturistickými.
3.kolo - finále
Hodnotenie svalového rozvoja
Finalisti predvedú spoločne svalový rozvoj vo všetkých povinných pózach + ľubovoľná póza inšpirovaná
starou kulturistikou . Toto finálové hodnotenie bude pripočítané k semifinálovému.
a) Dvojitý biceps spredu (Front Double Biceps)
b) Široký chrbtvý sval (Front Lat Spread)
c) Hrudník zboku (Side Chest)
d) Dvojitý biceps zozadu (Back Double Biceps)
e) Široký chrbtový sval zozadu (Back Double Spread)
f) Triceps zboku (Side Triceps)
g) Brucho a stehná (Abdominalis and Thighs)
h) Ľubovoľná póza špecifická pre kategóriu Clasicc physique (vychádzajúca zo “starej kulturistiky”)
Spoločné voľné pózovanie (freepozing)
Táto disciplína sa nehodnotí, je len spestrením pre divákov a prezentovaním sa súťažiacich na javisku.
Vyhlásenie výsledkov
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1) najlepších 6 pretekárov bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísel
2 ) ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistom v poradí od 6. miesta po 1.miesto
3) na majstrovských súťažiach najlepší traja finalisti dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu
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Oblečenie - krátke priliehavé šortky čiernej farby – bez reklamných nápisov!
Obuv - žiadna

Fitness Bikini
Kritériá hodnotenia:
Táto kategória je určená pre športovo založené ženy a dievčatá. Zameriava sa predovšetkým na telesnú
proporcionalitu a symetriu postavy (vyrovnanosť vrchnej a spodnej časti tela) súťažiacich. Separácia
jednotlivých svalových skupín, svalový objem a vyrysovanie sa považuje za neprípustné. Takáto pretekárka
musí byť hodnotená nižšie. Preferovaná je plnosť svalových skupín so zameraním na gluteus, bez celulitídy,
ďalej s jemným náznakom bočného reliéfu brucha, sixpack je nežiadúci. Celé telo musí pôsobiť vyváženým a
prirodzeným harmonickým dojmom. Hlavný dôraz sa kladie na fyzickú príťažlivosť, sebaistotu, šarm a
sexepíl, správne držanie tela, vhodne upravenú pokožku a vlasy, líčenie a doplnky.
Oblečenie pre všetky kolá :
Oblečenie pre všetky kolá je stanovené podľa nasledovných kritérií:
1) Dvojdielne bikiny.
2) Farba, materiál a štruktúra je na voľbe pretekárky.
3) Bikiny nesmú byť strihu tangá, musia pokrývať cca 1/3 sedacieho svalu a celú prednú oblasť. Obr.TU
4) Počas tohto kola budú obuté topánky sandálového tvaru, nie uzavreté lodičky, s vysokým
podpätkom, ľubovoľného štýlu a farby. Hrúbka platformy nesmie presiahnuť 30 mm a výška
podpätku nesmie byť väčšia ako 130 mm.
5) Vlasy môžu byť stylingovo upravené.
6) Úprava pokožky má byť prirodzená a zdravo opálená.
Použitá farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
7) Šperky sú povolené za predpokladu, že budú vkusné.
8) Hlavný rozhodca má právo posúdiť či oblečenie pretekárky je akceptovateľného štandardu, vkusu
a slušnosti.
Na registráciu sa pretekárky dostavia v dvojdielnych plavkách, v ktorých súťažia a s topánkami podľa
pokynov na kontrolu.

Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo – Semifinále
- hodnotenie postavy v štvrť obratoch - dvojdielnych plavkách (70% bodov)
Súťažiace budú stáť v línii, zoradené podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri štvrť
obraty na povel hlavného rozhodcu - „Štvrťobrat vpravo!“.
Na základe rozhodcov sú porovnávané a hodnotené 2 až 5 pretekárky naraz. Hlavný rozhodca podľa
vlastného uváženia zamietne alebo opraví individuálne požiadavky rozhodcov na porovnávanie. Všetky
individuálne porovnávania budú umiestnené do stredu javiska a v poradí zľava doprava podľa požiadaviek
rozhodcov. Každý rozhodca má právo predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie.
Toto porovnávanie sa uskutoční nasledujúcim spôsobom, pričom sa od pretekárky vyžaduje zaujať postoj
a zotrvať v ňom.
- Čelný postoj: Súťažiace sa postavia s jednou rukou opretou o bok a jednou nohou vysunutou mierne
dopredu a do strany, mierne vytočenie panvy je povolené.
- Štvrť obrat doprava: Súťažiace vykonajú štvrť obrat a budú otočené ľavou stranou k rozhodcom. Hornú
časť tela mierne natočia k rozhodcom a ich pohľad smeruje na rozhodcov. Pravú ruku majú položenú na
pravom boku, postoj nôh je voľný.
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- Štvrť obrat vzad: Súťažiace vykonajú štvrť obrat vpravo a stoja chrbtom k rozhodcom. Chodidlá sú
vzdialené od seba nie viac ako 30 cm. Ľavá ruka spočíva na ľavom boku, druhá ruka je uvoľnená vedľa tela.
Súťažiace nesmú natáčať hornú časť tela smerom k rozhodcom.
- Štvrť obrat doprava: Súťažiace vykonajú štvrť obrat vpravo a k rozhodcom sa otočia pravou stranou.
Hornú časť tela mierne natočia na rozhodcov, pričom pohľad smeruje na rozhodcov. Ľavá ruka spočíva na
ľavom boku, postoj nôh je voľný.
- Štvrť obrat dopredu: Súťažiace vykonajú štvrť obrat vpravo, otočia sa čelom k rozhodcom a zaujmú čelný
postoj.

Hodnotenie v 1. kole:
1) Posudzovanie začínajúce celkovým dojmom by malo brať do úvahy vlasy, feminitu, celkový rozvoj a
tvar tela, prezentovanie vyrovnanej, symetricky rozvinutej postavy, stav pokožky a jej tonus
a zároveň schopnosť pretekárky prezentovať sa so sebadôverou, sebaovládaním a eleganciou.
2) Postava sa posudzuje s ohľadom na úroveň celkového svalového tonusu, dosiahnutého športovým
tréningom a výživou. Svalové skupiny by mali mať pekný a pevný vzhľad s malým množstvom
telesného tuku. Postava by nemala byť ani nadmerne svalnatá ani nadmerne vychudnutá bez
svalovej separácie a vyrysovania. Postava, ktorá je považovaná za príliš svalnatú alebo príliš
vychudnutú musí byť hodnotená nižšie.
3) Hodnotí sa tiež napnutosť a tonus pokožky. Koža by mala byť hladká a na pohľad zdravá a bez
celulitídy. Tvár, vlasy a make-up by mali doplňovať celkový dojem prezentovaný pretekárkou.
4) Hodnotenie postavy zahŕňa aj úplnú prezentáciu pretekárky, a to od momentu jej príchodu na
javisko až po moment jej odchodu. V každom okamihu musí byť pretekárka v kategórii bikiny fitness
pozorovaná s ohľadom na zdravú, športovú a fit postavu v atraktívne prezentovanom celkovom
dojme.

2. kolo – Finále (promenáda v plavkách)
- hodnotenie promenády v plavkách (30% bodov).
Najlepších 6 finalistiek zo semifinále postúpi do finále, ktoré pozostáva z jedného kola (dvojdielne bikiny).
Priebeh 2. kola je nasledovné:
1) Najlepších 6 finalistiek bude na javisko pozývaných po jednej v poradí podľa štartovných čísiel a
každá vykoná T-chôdzu obr.TU, ktorá musí obsahovať len pózy z kategórie Bikini. Pretekárka sa
vráti na základnú čiaru v zadnej časti javiska.
2) Po prevedení T-chôdze pretekárky predstúpia do stredu javiska v jednom rade a v číselnom poradí.
3) Celý rad bude vykonávať 4 štvrť obraty.
4) Po štvrť obratoch budú finalistky požiadané, aby opustili javisko.
- vyhlásenie výsledkov.
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1. Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2. Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
3. Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu SANK.
Kategórie:
Fitness Bikini junior do 23 rokov (mínus jeden deň),
Fitness Bikiny do 164 cm
Fitness Bikini do 170 cm (vrátane),
Fitness Bikini nad 170 cm.
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Výškové limity sa môžu meniť podľa pomeru nahlásených súťažiacich (veľkého alebo malého počtu) a ich
telesnej výšky.
Oblečenie - pretekárky sú v tejto kategórii oblečené dvojdielnych plavkách ľubovoľnej farby, nesmú byť
strihu tangá, musia pokrývať cca 1/3 sedacieho svalu a celú prednú časť. Obr.TU Plavky by mali
reprezentovať a prejavovať zmysel pre módu a dizajn (štýl).
Obuv - spoločenská obuv na podpätku (hrúbka platformy nesmie presiahnuť 50 mm a výška podpätku
nesmie byť väčšia ako 150 mm).
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).

Šport Model
Kritériá hodnotenia: Táto súťažná kategória je určená pre pretekárky s vyváženou, symetricky rozvinutou
postavou, primeraným svalstvom. V tejto súťažnej kategórii je dôraz kladený na športový vzhľad postavy,
vyváženosť, symetriu, prezentáciu na pódiu, charizmu a celkovú ženskú krásu. Súťažiaca by mala mať nízky
stupeň svalovej separácie a vyrysovania. Postava by nemala byť ani nadmerne svalnatá ani nadmerne
vychudnutá, bez hlbokej svalovej separácie a vyrysovania. Myslí sa tým prílišná separácia spojená
s neprimeraným odvodnením pretekárky. Svalové skupiny by mali mať oblý a pevný vzhľad s malým
množstvom telesného tuku. Pokožka by mala byť hladká, na pohľad zdravá a bez celulitídy. Jemný rozdiel
šírky pliec voči pásu je výhodou, postava mierne do tvaru „V“.
Priebeh súťaže:
1. kolo - Semifinále
- hodnotenie postavy v štvrť obratoch - dvojdielnych plavkách (70% bodov).
2. kolo - Finále
- promenáda v športovom oblečení šortky + športová podprsenka (30% bodov),
- vyhlásenie výsledkov.
Kategórie:
Šport model do 164 cm (vrátane),
Šport model nad 164 cm,
Šport model 35 + rokov.
Vysvetlenie: Kategória „Šport model 35 + rokov“ je od 35 rokov.
Šport model 45 + rokov.
Vysvetlenie: Kategória „Šport model 45 + rokov“ je od 45 rokov.
Výškové limity sa môžu meniť podľa pomeru nahlásených súťažiacich (veľkého alebo malého počtu) a ich
telesnej výšky.

Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo - Semifinále
Súťažiace budú stáť v línii, zoradené podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri štvrť
obraty na povel hlavného rozhodcu - „Štvrťobrat vpravo!“.
Na základe rozhodcov sú porovnávané a hodnotené 2 až 5 pretekárok naraz. Hlavný rozhodca podľa
vlastného uváženia zamietne alebo opraví individuálne požiadavky rozhodcov na porovnávanie. Všetky
individuálne porovnávania budú umiestnené do stredu javiska a v poradí zľava doprava podľa požiadaviek
rozhodcov. Každý rozhodca má právo predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie.
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Popisy štyroch štvrť obratov, pričom sa od pretekárky vyžaduje zaujať postoj a zotrvať v ňom.
Štvrť obrat vpravo (telo otočené rozhodcom ľavou stranou):
Vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, jedno koleno mierne pokrčené,
brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky smerujúce pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte
zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, paže do tvaru kalicha. Polohovanie rúk spôsobí ľahké
natočenie hornej časti tela doľava, s ľavým plecom zníženým a pravým vytiahnutým vyššie.
Štvrť obrat do zadnej pozície
Vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, päty spolu, kolená vystreté a spolu,
brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky smerujúce pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte
zľahka zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, paže do tvaru kalicha.
Štvrť obrat vľavo (telo otočené rozhodcom pravou stranou):
Ako prvý štvrť obrat vpravo, telo je teraz otočené k rozhodcom pravou stranou.
Štvrť obrat do čelnej pozície
Vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, kolená vystreté a spolu, brucho
vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky smerujúce pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte zľahka
zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, paže do tvaru kalicha.
Individuálne sú na základe rozhodcov porovnávané a hodnotené 2 až 4 pretekárky naraz. Hlavný rozhodca
podľa vlastného uváženia zamietne alebo opraví individuálne požiadavky rozhodcov na porovnávanie.
Všetky individuálne porovnávania budú umiestnené do stredu javiska a v poradí zľava doprava podľa
požiadaviek rozhodcov. Každý rozhodca má právo predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie.
Hodnotenie v 1. kole:
1) Posudzuje sa športový vzhľad postavy. Posudzuje sa celkový dojem, pri ktorom sa berú do úvahy
vlasy, feminita, celkový športový rozvoj svalstva, prezentovanie vyrovnanej, symetricky rozvinutej
postavy, stav pokožky a jej tonus a schopnosť pretekárky prezentovať sa so sebadôverou.
2) Postava je posudzovaná s ohľadom na úroveň celkového svalového tonusu, dosiahnutého
športovým snažením. Svalové skupiny by mali mať oblý a pevný vzhľad s malým množstvom
telesného tuku. Postava by nemala byť ani nadmerne svalnatá, ani nadmerne vychudnutá, bez
hlbokej svalovej separácie a vyrysovania. Postava, ktorá je považovaná za príliš svalnatú alebo príliš
vychudnutú, je hodnotená nižšie.
3) Pri hodnotení sa berie do úvahy tiež napnutosť a tonus pokožky. Koža by mala byť hladká, na
pohľad zdravá a bez celulitídy. Tvár, vlasy a make-up by mali doplňovať celkové prezentovanie sa
pretekárky.
4) Hodnotenie postavy zahŕňa aj úplnú prezentáciu pretekárky, a to od momentu jej príchodu na
javisko, až po moment jej odchodu. V každom okamihu musí byť pretekárka v kategórii šport model
pozorovaná s ohľadom na zdravú, športovú a fit postavu, v atraktívne prezentovanom celkovom
dojme.
Oblečenie - pre toto kolo sú určené dvojdielne plavky nesmú byť strihu tangá, musia pokrývať cca 1/3
sedacieho svalu a celú prednú oblasť. Obr.TU
Obuv - spoločenská obuv na vysokom podpätku, sandálového tvaru, nie uzavreté lodičky Hrúbka
platformy nesmie presiahnuť 30 mm a výška podpätku nesmie byť väčšia ako 130 mm.
Úprava pokožky, farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
2. kolo - Finále
Promenáda v športovo ladených dámskych šortkách a v športovej podprsenke. Farba, materiál a štruktúra
je na voľbe pretekárky. Športové pomôcky nie sú dovolené.
Najlepších 6 finalistiek zo semifinále postúpi do finále, ktoré pozostáva z jedného kola (promenáda
v športovo ladených dámskych šortkách).
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Priebeh 2. kola je nasledovné:
1) Najlepších 6 finalistiek bude na javisko pozývaných po jednej v poradí podľa štartovných čísiel a
každá vykoná T – chôdzu obr.TU, ktorá musí obsahovať len pózy kategórie šport model. Po
ukončení sa pretekárka vráti na základnú čiaru v zadnej časti javiska.
2) Pretekárky potom predstúpia do stredu javiska v jednom rade a v číselnom poradí.
3) Celý rad bude vykonávať štyri štvrť obraty.
4) Po štvrť obratoch budú finalistky požiadané, aby opustili javisko.
5) Vyhlásenie výsledkov.

Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1) Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2) Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
3) Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu
SANK.
Oblečenie- pre toto kolo sú určené športovo ladené dámske šortky a športová podprsenka (mini tielko).
Farba, materiál a štruktúra je na voľbe pretekárky. Športové náčinie nie je povolené.
Obuv - športová obuv podľa vlastného výberu pretekárky.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).

Fitness Figura
Kritériá hodnotenia:
Táto kategória je určená hlavne pre ženy, ktoré uprednostňujú menej svalnatú, ale atletickú a esteticky
atraktívnu postavu. Svalové skupiny by mali mať zaoblený a pevný vzhľad, s minimálnym množstvom
telesného tuku, avšak bez prílišnej separácie. Preferuje sa pri hodnotení výraznejší pomer šírky pliec
k pomeru pásu, postava v tvare “V“. V kategórii šport figúra je dôraz kladený na estetiku, krásu v kombinácii
so športovou postavou. Hodnotí sa symetria postavy, vzájomná harmónia jednotlivých svalových skupín s
možnosťou mierneho vyrysovania poukazujúca na separáciu svalov (bez viditeľných rýh medzi svalovými
skupinami) a sexapeal. Pozor, nejedná sa o kulturistiku, veľké svalové objemy alebo neadekvátne
odvodnenie budú posudzované negatívne. Celkový dojem musí byť príjemný, s vyžarujúcou energiou a
silou. V kategórii fitness figúra sa súťaží bez potreby vykonávať zostavy.
Priebeh súťaže:
1. kolo - Semifinále
- hodnotenie postavy v štvrť obratoch - dvojdielnych plavkách (70% bodov).
2. kolo - Finále
- individuálna promenáda na pódiu - dvojdielnych plavkách (30% bodov),
- vyhlásenie výsledkov.
Kategórie:
Fitness Figúra
Fitness Figúra 35 + rokov
Vysvetlenie: Kategória „Fitness Figúra 35 + rokov“ je od 35 rokov.
Fitness Figúra 45 + rokov
Vysvetlenie: Kategória „Fitness Figúra 45 + rokov“ je od 45 rokov.
Výškové limity sa môžu meniť podľa pomeru nahlásených súťažiacich (veľkého alebo malého počtu) a ich
telesnej výšky
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Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo - Semifinále
Súťažiace budú stáť v línii, zoradené podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri štvrť
obraty na povel hlavného rozhodcu - „Štvrťobrat vpravo!“.
Na základe rozhodcov sú porovnávané a hodnotené 2 až 5 pretekárok naraz. Hlavný rozhodca podľa
vlastného uváženia zamietne alebo opraví individuálne požiadavky rozhodcov na porovnávanie. Všetky
individuálne porovnávania budú umiestnené do stredu javiska a v poradí zľava doprava podľa požiadaviek
rozhodcov. Každý rozhodca má právo predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie.

Popisy štyroch štvrť obratov, pričom sa od pretekárky vyžaduje zaujať postoj a zotrvať v ňom.
Štvrť obrat vpravo (telo otočené rozhodcom ľavou stranou):
Vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, jedno koleno mierne pokrčené,
brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky smerujúce pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte
zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, paže do tvaru kalicha. Polohovanie rúk spôsobí ľahké
natočenie hornej časti tela doľava s ľavým plecom zníženým a pravým vytiahnutým vyššie.
Štvrť obrat do zadnej pozície:
Vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, kolená vystreté a spolu, brucho
vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky smerujúce pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte zľahka
zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, paže do tvaru kalicha.
Štvrť obrat vľavo (telo otočené rozhodcom pravou stranou):
Ako prvý štvrť obrat vpravo, telo je teraz otočené k rozhodcom pravou stranou.
Štvrť obrat do čelnej pozície: Vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, kolená
vystreté a spolu, brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky smerujúce pozdĺž strán
centrálnej línie tela, lakte zľahka zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, paže do tvaru kalicha.
Hodnotenie v 1. kole:
1) Posudzuje sa športový vzhľad postavy. Posudzuje sa celkový dojem, celkový športový rozvoj
svalstva, symetria postavy, vzájomná harmónia jednotlivých svalových skupín s možnosťou
mierneho vyrysovania poukazujúca na separáciu svalov (bez viditeľných rýh medzi svalovými
skupinami) a sexappeal. Pri posudzovaní sa berú do úvahy aj vlasy, krása tváre, stav pokožky a jej
tonus ako aj schopnosť pretekárky prezentovať sa so sebadôverou.
2) Postava je posudzovaná s ohľadom na úroveň celkového svalového tonusu, dosiahnutého
športovým snažením. Svalové skupiny by mali mať oblý a pevný vzhľad, s malým množstvom
telesného tuku. Postava, ktorá je považovaná za príliš svalnatú alebo príliš vychudnutú, je
hodnotená nižšie.
3) Pri hodnotení sa berie do úvahy tiež napnutosť a tonus pokožky. Koža by mala byť hladká, na
pohľad zdravá a bez celulitídy. Tvár, vlasy a make-up by mali doplňovať celkové prezentovanie sa
pretekárky.
4) Hodnotenie postavy zahŕňa aj úplnú prezentáciu pretekárky a to od momentu jej príchodu na
javisko, až po moment jej odchodu. V každom okamihu musí byť pretekárka v kategórii fitness
figúra hodnotená s ohľadom na zdravú, športovú a fit postavu, v atraktívne prezentovanom
celkovom dojme.
Oblečenie pre toto kolo, sú určené dvojdielne plavky s prekrížením na chrbte, s podprsenkou viazanou
okolo krku a s krížovým zapínaním cez chrbát o nohavičky nesmú byť tangá, musia pokrývať cca 1/3
sedacieho svalu a celú prednú oblasť. Obr.TU
Obuv - spoločenská obuv na vysokom podpätku. Hrúbka platformy nesmie presiahnuť 50 mm a výška
podpätku nesmie byť väčšia ako 150 mm.
Úprava pokožky - prirodzená a zdravo opálená.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
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2. kolo - Finále
Najlepších 6 finalistiek zo semifinále postúpi do finále, ktoré pozostáva z jedného kola (promenáda
v dvojdielnych plavkách).
Priebeh 2. kola je nasledovné:
1. Najlepších 6 finalistiek bude na javisko pozývaných po jednej v poradí podľa štartovných čísiel a
každá vykoná v prednej časti pódia T-chôdzu, ktorá musí obsahovať len pózy kategórie Fitness
Figura. Pretekárka príde do stredu javiska, kde sa zastaví a vykoná ľubovoľnú pózu z kategórie
Fitness Figura
2. Pretekárky potom predstúpia do stredu javiska v jednom rade a v číselnom poradí.
3. Celý rad bude vykonávať štyri štvrť obraty.
4. Po štvrť obratoch budú finalistky požiadané, aby opustili javisko.
5. Vyhlásenie výsledkov.
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1. Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2. Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
3. Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu
SANK.
Oblečenie - Pretekárky sú v tejto kategórii oblečené v dvojdielnych plavkách ľubovoľnej farby s prekrížením
na chrbáte. Plavky nesmú byť strihu tangá musia pokrývať cca 1/3 sedacieho svalu a celú prednú oblasť.
Obr.TU Vlasy môžu byť stylingovo upravené. Šperky sú povolené za predpokladu, že budú vkusné.
Obuv - spoločenská obuv na vysokom podpätku, sandálového tvaru , nie uzavreté lodičky Hrúbka platformy
nesmie presiahnuť 30 mm a výška podpätku nesmie byť väčšia ako 130 mm.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).

Fitness Classic
Kritériá hodnotenia:
Táto súťažná kategória je určená pre pretekárky s vyváženou, symetricky rozvinutou postavou a
primeraným osvalením. V kategórii Fitness Classic je dôraz kladený na estetiku, ohybnosť, flexibilitu, silu a
zvládnutie choreografie voľnej zostavy. Typ svalnatosti, žilnatosti, vyrysovanosti a čistej svalovej hmoty bez
podkožného tuku nemôže byť u pretekárok vo fitness akceptovaný a preto takéto pretekárky musia byť
umiestnené nižšie.
Priebeh súťaže:
1. kolo - Semifinále
- hodnotenie postavy v dvojdielnych plavkách (40% bodov).
2. kolo - Finále
- voľná zostava, dĺžka od 1.30 do 1.45 min. (60% bodov),
- vyhlásenie výsledkov.
Kategórie:
Fitness classic do 170 cm (vrátane),
Fitness classic nad 170 cm.
Výškové limity sa môžu meniť podľa pomeru nahlásených súťažiacich a ich telesnej výšky.
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Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo - Semifinále
Súťažiace budú stáť v línii, zoradené podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri štvrť
obraty na povel hlavného rozhodcu - „Štvrťobrat vpravo!“.
Na základe rozhodcov sú porovnávané a hodnotené 2 až 5 pretekárok naraz. Hlavný rozhodca podľa
vlastného uváženia zamietne alebo opraví individuálne požiadavky rozhodcov na porovnávanie. Všetky
individuálne porovnávania budú umiestnené do stredu javiska a v poradí zľava doprava podľa požiadaviek
rozhodcov. Každý rozhodca má právo predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie.

Popisy štyroch štvrť obratov:
Štvrť obrat vpravo (telo otočené rozhodcom ľavou stranou):
Uvoľnený vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, kolená spolu a vystreté,
brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky uvoľnene visiace pozdĺž strán centrálnej línie tela,
lakte zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha).
Polohovanie rúk spôsobí ľahké natočenie hornej časti tela doľava s ľavým plecom zníženým a pravým
vytiahnutým vyššie.
Štvrť obrat do zadnej pozície:
Uvoľnený vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, kolená vystreté a spolu,
brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky uvoľnene visiace pozdĺž strán centrálnej línie tela,
lakte zľahka zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha).
Štvrť obrat vľavo (telo otočené rozhodcom pravou stranou):
Ako prvý štvrť obrat vpravo, telo je teraz otočené k rozhodcom pravou stranou.
Štvrť obrat do čelnej pozície:
Uvoľnený vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, kolená vystreté a spolu,
brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky uvoľnene visiace pozdĺž strán centrálnej línie tela,
lakte zľahka zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha).
Individuálne sú na základe rozhodcov porovnávané a hodnotené 3 až 5 pretekárok naraz. Hlavný rozhodca
podľa vlastného uváženia zamietne alebo opraví individuálne požiadavky rozhodcov na porovnávanie.
Všetky individuálne porovnávania budú umiestnené do stredu javiska a v poradí zľava doprava podľa
požiadaviek rozhodcov. Každý rozhodca má právo predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie.
Hodnotenie v 1. kole:
1. Posudzuje sa športový vzhľad postavy. Posudzuje sa celkový dojem, celkový športový rozvoj
svalstva, prezentovanie vyrovnanej, symetricky rozvinutej postavy, stav pokožky a jej tonus ako aj
schopnosť pretekárky prezentovať sa so sebadôverou.
2. Svalové skupiny by mali mať pekný a pevný vzhľad s malým množstvom telesného tuku. Postava by
nemala byť ani nadmerne svalnatá, ani nadmerne vychudnutá, bez svalovej separácie a
vyrysovania. Postava, ktorá je považovaná za príliš svalnatú alebo príliš vychudnutú, musí byť
hodnotená nižšie.
3. Hodnotí sa tiež napnutosť a tonus pokožky. Koža by mala byť hladká a na pohľad zdravá, bez
celulitídy. Tvár, vlasy a make - up by mali doplňovať celkový dojem prezentovaný pretekárkou.
4. Hodnotenie postavy zahŕňa aj úplnú prezentáciu pretekárky, a to od momentu jej príchodu na
javisko, až po moment jej odchodu. V každom okamihu musí byť pretekárka v kategórii fitness
classic pozorovaná s ohľadom na zdravú, športovú a fit postavu v atraktívne prezentovanom
celkovom dojme.
Všetky atribúty hodnotenia v 1. kole platia aj pre finále.
Oblečenie - Pretekárky sú v tejto kategórii oblečené dvojdielnych plavkách ľubovoľnej farby plavky, nesmú
byť strihu tangá, musia pokrývať cca 1/3 sedacieho svalu a celú prednú oblasť. Vlasy môžu byť stylingovo
upravené. Šperky sú povolené za predpokladu, že budú vkusné.
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Obuv - spoločenská obuv na vysokom podpätku, sandálového tvaru, nie uzavreté lodičky Hrúbka
platformy nesmie presiahnuť 30mm a výška podpätku nesmie byť väčšia ako 130 mm.
Úprava pokožky - prirodzená a zdravo opálená.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
2. kolo - Finále
Najlepších 6 finalistiek zo semifinále postúpi do finále, ktoré pozostáva z jedného kola (zostava).
V tomto súťažnom kole budú súťažiace predvádzať voľnú zostavu na skladbu podľa vlastného výberu, ktorej
dĺžka môže trvať 1.30 - 1.45 min. Pri rozhodovaní sa do úvahy berie celá zostava od momentu príchodu na
javisko, až po odchod z javiska. Počas tohto kola sa rozhoduje iba fitness zostava a nie postava súťažiacej.
Zostava má byť dobre choreograficky postavená a tvorivá, vykonávaná vo vysokom tempe.
Hodnotia sa:
1. Showmanship s celkovým umeleckým dojmom.
2. Základné gymnastické a akrobatické prvky, ktoré musia byť prevedené dokonalou technikou,
3. Flexibilita - medzi prvky flexibility patria napr.: vysoké vykopnutia, bočné či predné „šnúry“. Počet
prvkov flexibility, ich stupeň obťažnosti a ich celková tvorivosť, by mala byť braná do úvahy pri
rozhodovaní zostavy.
4. Silové prvky (môžu byť použité i zo športového aerobiku). Medzi silové prvky patria napr. - držané
nožnice (v podpore rukami roznožiť), kľuky na jednej, alebo oboch rukách. Gymnastické prvky ako
predné a zadné flipy, kolesá, premety, nie sú považované za silové prvky.
5. Tanečné prvky.
6. Rýchlosť alebo tempo zostavy - demonštruje stupeň kardiovaskulárneho fitness, vytrvalosť a
energiu. Napríklad, ak dve zostavy obsahujú tie isté typy a počet správne vykonávaných prvkov
silových a flexibilných, obťažnejšia je tá zostava, ktorá je vykonávaná v rýchlejšom tempe.
Povinné prvky: V zostave sú povinné 2 silové prvky a 2 ukážky ohybnosti podľa výberu súťažiacej (každá v
trvaní 3 - 5 sekúnd). Prvky vyberajte tak, aby ste ich dokázali predviesť bez chyby a zľahka. Demonštrácia
sily by mala byť ukázaná v dostatočnom časovom rozmedzí, tak aby rozhodcovia uznali, že na daný prvok
máte dostatok sily.
Hodnotenie zostavy: Všetky povinné prvky musia byť zakomponované do zostavy. Silové prvky by mali byť
pevné a správne predvedené, všetky dopady mäkké. Vysoká miera energie by mala byť zachovaná v
priebehu celej zostavy. Choreografie a prechody by mali byť plynulé, a nemalo by byť poznať, že sa
pretekárka pripravuje na vykonanie ďalšieho prvku. Zostava by mala byť zábavná a zaujímavá pre divákov.
Pretekárka by mala mať kontakt s publikom a mala by plne využiť celé pódium, hudbu, prípadné rekvizity.
Osobnosť, charizma, javisková prezentácia, šarm ako aj prirodzený rytmus, zohrávajú pri rozhodovaní
každej pretekárky tiež svoju rolu.
Vyhlásenie výsledkov
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1, Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2, Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
3, Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu SANK.
Oblečenie - Pretekárky sú v tejto kategórii oblečené v ľubovoľných kostýmoch a priliehavom športovom
odeve. Vlasy môžu byť stylingovo upravené. Šperky sú povolené za predpokladu, že budú vkusné. Obuv športová obuv.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
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Ms. Physique
Kategórie
▪ Kategória Ms. Physique
V prípade malého alebo veľkého počtu pretekárov má organizátor súťaže právo na zlučovanie alebo
delenie kategórií podľa veku a výšky. Výškové limity sa môžu meniť podľa pomeru nahlásených súťažiacich a
ich telesnej výšky.

Kritériá hodnotenia:
Táto súťažná kategória sa líši od ženskej kulturistiky len nenápadne a je posudzovaná v duchu kulturistickej
súťaže. Od súťažiacich sa požaduje nižší podiel telesného tuku, vyrysovanosť, tvrdosť, symetria a definícia,
vzájomná harmónia jednotlivých svalových skupín, objem, nie však na úkor tvaru estetiky postavy. Treba si
uvedomiť, že nejde priamo o ženskú kulturistiku, preto extrémy v tomto duchu budú hodnotené nižším
bodovaním. Celkový dojem a prezentácia súťažiacej musí byť príjemná, vyžarujúca energiu, silu a radosť zo
súťaženia. V hodnotení sa zohľadňuje aj úprava pokožky, farba, primeraný lesk, ale tiež strih a čistota
plaviek. Plavky nesmú byť strihu tanga, musia pokrývať cca 1/3 sedacieho svalu a celú prednú časť.
Nezabudnite aj na úpravu hlavy a vlasov, výraz tváre, správne predvedenie jednotlivých postojov.
Priebeh súťaže:
1. kolo - semifinále
- hodnotenie postavy v štvrť obratoch - dvojdielnych plavkách a topánkach (50% bodov),
- svalový rozvoj (hodnotenie v piatich povinných pózach).
2. kolo - semifinále
- voľné zostavy (v dĺžke maximálne 60 sekúnd).
3. kolo - Finále
- hodnotenie postavy a svalového rozvoja v piatich povinných pózach,
- voľné zostavy (v dĺžke maximálne 60 sekúnd),
- spoločné voľné pózovanie (freeposing),
- vyhlásenie výsledkov.
Kategórie: otvorená - bez výškového rozdielu.
Výškové limity sa môžu meniť podľa pomeru nahlásených súťažiacich a ich telesnej výšky.

Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo - Semifinále
Hodnotenie postavy vo štvrť obratoch, , pričom sa od pretekárky vyžaduje zaujať postoj a zotrvať v ňom .
Súťažiace budú stáť v línii, zoradené podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri štvrť
obraty na povel hlavného rozhodcu- „Štvrťobrat vpravo!“.
Na základe rozhodcov sú porovnávané a hodnotené najmenej 2 a najviac 5 pretekárok naraz. Hlavný
rozhodca podľa vlastného uváženia zamietne alebo opraví individuálne požiadavky rozhodcov na
porovnávanie. Všetky individuálne porovnávania budú umiestnené do stredu javiska a v poradí zľava
doprava podľa požiadaviek rozhodcov. Každý rozhodca má právo predložiť najmenej jednu požiadavku na
porovnávanie.
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Hodnotenie svalového rozvoja
Na základe požiadaviek jednotlivých rozhodcov budú súťažiace vyvolávané a hodnotené najmenej dve,
najviac štyri pretekárky v nasledovných povinných pózach:
a) Dvojitý biceps spredu (Front Double Biceps) (roztvorené prsty),
b) Hrudník biceps zboku (Side Chest) (ľubovoľná strana),
c) Triceps zboku (Side Triceps) (ľubovoľná strana),
d) Dvojitý biceps zozadu (Back Double Biceps) (roztvorené prsty),
e) Brucho a stehná s rukami za hlavou (Abdominalis and Thighs).
Všetky individuálne porovnávania sú vykonané v centre javiska a v poradí zľava doprava tak, ako si to
vyžiadajú rozhodcovia. Všetky pretekárky podstúpia aspoň jedno porovnávanie.
2. kolo - Semifinále
Voľné zostavy
Dĺžka voľnej zostavy môže byť maximálne 60 sekúnd. Úbor na voľnú zostavu - dvojdielne plavky. Čas bude
plynúť od prvých tónov hudby, nie od začatia pózovania! Po uplynutí 60 sekúnd bude hudba zastavená,
rovnako i pózovanie súťažiacej, preto je potrebné si zostavu pripraviť tak, aby bol tento limit dodržaný.
Počas vykonávania voľnej zostavy by mala súťažiaca prezentovať svoju formu a predviesť najmä pózy, v
ktorých pôsobí čo najlepšie a dokáže ich dokonale zvládnuť. Mala by byť zvládnutá choreograficky,
priestorovo, prechody by mali byť choreograficky nadväzujúce, zostava by mala obsahovať pózy nielen v
stoji, ale aj v pokľaku, v jednostranných rozštepoch, bočné i zadné. Výber hudby by mal vystihovať
temperament súťažiacej, ale i schopnosť držať sa rytmu. Snahou súťažiacej by malo byť zanechať umelecký
dojem na porotu a divákov. Nezabudnúť na výraz tváre, očí, celkový prejav, ktorý by nemal byť kŕčovitý, s
rôznymi grimasami, ale naopak veselý, zdravo sebavedomý, primerane bojovný, snažiť sa o kontakt s
divákmi. Okrem kulturistických póz môže súťažiaca využiť i niektoré svoje individuálne schopnosti, ktoré by
ale nemali by prevládať nad kulturistickými, nejde o súťaž fitnesiek, ale naturálnych kulturistiek.
3. kolo - Finále
Do finále postúpi zo semifinále na základe umiestnenia šesť súťažiacich (finalistiek). Finalistky prevedú
spoločne štvrťobraty a svalový rozvoj vo všetkých povinných pózach. Toto finálne hodnotenie bude
pripočítané k semifinálovým. Hodnotenie symetrie postavy v dvojdielnych plavkách (50%).
Voľné zostavy
Platia kritériá popísané v semifinálovej časti voľnej zostavy v 2. kole.
Spoločné voľné pózovanie (freeposing)
Pre spestrenie programu je možné, aby moderátor vyzval súťažiacich k voľnému pózovaniu (freeposing).
Táto disciplína sa nehodnotí, je len spestrením pre divákov a prezentovaním sa súťažiacich na javisku.
Vyhlásenie výsledkov
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1, Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2, Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
3, Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu SANK.
Oblečenie - Pretekárky sú v tejto kategórii oblečené dvojdielnych plavkách ľubovoľnej farby s prekrížením
na chrbáte. Plavky nesmú byť strihu tangá, musia pokrývať cca 1/3 sedacieho svalu a celú prednú oblasť.
Obr.TU Vlasy môžu byť stylingovo upravené.
Obuv - spoločenská obuv na vysokom podpätku, sandálového tvaru , nie uzavreté lodičky Hrúbka platformy
nesmie presiahnuť 30 mm a výška podpätku nesmie byť väčšia ako 130 mm.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
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Mr. Physique
Kritériá hodnotenia:
Kategória Mr. Physique je určená pre mužov, ktorí uprednostňujú menej svalnatú, ale atletickú a esteticky
atraktívnu postavu. Hodnotí sa atletická postava, proporcionalita, svalnatosť a vzájomná harmónia
jednotlivých svalových skupín s dôrazom na šírku hrudníka a hĺbku brušného svalstva Nejedná sa o
kulturistickú kategóriu, takže pretekári s veľkou svalnatosťou budú hodnotení horšou známkou. Celkový
dojem a prezentácia súťažiaceho musí byť príjemná, vyžarujúca energiu, silu a radosť zo súťaženia. V
hodnotení bude zohľadnená aj úprava pokožky, farba, oblečenie, správne predvedenie jednotlivých
postojov.
Nezabudnite - pokožka by mala byť oholená. Natrieť sa odporúčame farbou, ktorá je k tomu určená.

Priebeh súťaže:
1. kolo - Semifinále
- štvrť obraty,
- hodnotenie svalového rozvoja (60% bodov).
2. kolo - Finále
- individuálna promenáda + porovnávanie symetrie postavy v štvrťobratoch (40% bodov),
- vyhlásenie výsledkov.
(Obidve disciplíny súťažiaci vykonávajú v šortkách po kolená, bez obuvi.)
Kategórie:
Mr. Physique do 180 cm (vrátane),
Mr. Physique nad 180 cm.
Výškové limity sa môžu meniť podľa pomeru nahlásených súťažiacich a ich telesnej výšky.
Výškovo - hmotnostné limity:
do 160 (vrátane) cm 0 kg,
od 160 cm do 163 (vrátane) cm o 1 kg,
od 163 cm do 166 (vrátane) cm o 2 kg,
od 166 cm do 169 (vrátane) cm o 3 kg,
od 169 cm do 172 (vrátane) cm o 4 kg,
od 172 cm do 175 (vrátane) cm o 5 kg,
od 175 cm do 178 (vrátane) cm o 6 kg,
od 178 cm do 181 (vrátane) cm o 7 kg,
od 181 cm do 184 (vrátane) cm o 8 kg,
od 184 cm do 187 (vrátane) cm o 9 kg,
od 187 cm do 190 (vrátane) cm o 10 kg,
atď., t. j. každé 3 cm o 1 kg.
Vysvetlenie: Výškový hmotnostný limit „od 175 cm do 178 cm (vrátane)“ znamená, že keď bude
pretekárovi namerané 178, 0 cm patrí stále do tohto rozsahu výšky. V prípade pretekára ktorému by bolo
namerané 175, 0 cm platí, že patrí do rozsahu výšky „od 172 cm do 175 (vrátane)“.
Príklad:
U prezentácie bola nameraná výška pretekára 168 cm. Jeho hmotnosť teda môže byť maximálne 71 kg.
168 cm - 100 = 68, 68 + 3 = 71 kg
176 cm, 176 - 100 = 76, 76 + 6 = 82 kg
187 cm, 187 - 100 = 87, 87 + 9 = 96 kg
V prípade, že súťažiaci prekročia stanovený limit, nebudú pripustení k súťaži a štartovné sa im nevracia.
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Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo - Semifinále
Hodnotenie v 1. kole:
1. Posudzuje sa celkový športový vzhľad postavy, celkový dojem, vlasy, tvár, celkový rozvoj a tvar tela,
prezentovanie primerane vyrovnanej, symetricky rozvinutej postavy, stav pokožky a jej tonus ako aj
schopnosť pretekára prezentovať sa so sebadôverou, sebaovládaním a eleganciou.
2. Postava sa posudzuje s ohľadom na úroveň celkového svalového tonusu, dosiahnutého športovým
tréningom a výživou. Svalové skupiny by mali mať pekný a pevný vzhľad, s malým množstvom
telesného tuku. Postava, ktorá je považovaná za príliš svalnatú alebo príliš vychudnutú, musí byť
hodnotená nižšie.
3. Hodnotenie postavy zahŕňa aj úplnú prezentáciu pretekára, a to od momentu jeho príchodu na
javisko, až po moment jeho odchodu. V každom okamihu musí byť pretekár v kategórii Mr.
Physique pozorovaný s ohľadom na zdravú, športovú a fit postavu v atraktívne prezentovanom
celkovom dojme.
4. Pretekári by mali mať úmerné osvalenie, prílišná separácia a definícia nie je žiaduca, preto

musí byť hodnotená nižšie. Preferuje sa hlboké brušné svalstvo, rozvoj ramien a šírka
hrudníka.
Semifinále pozostáva z dvoch častí (štvrťobratov a hodnotenia postavy), pričom sa od pretekára vyžaduje
zaujať postoj a zotrvať v ňom.
Štvrťobraty - súťažiaci vstúpia na pódium bez trička a bosí. Nie sú dovolené žiadne neslušné výstupy, akým
je napr. pózovanie s odhaleným zadkom. Súťažiace budú stáť v línii, zoradené podľa štartovných čísel
smerom k rozhodcom a vykonávať štyri štvrť obraty na povel hlavného rozhodcu - „Štvrťobrat vpravo!“.
Toto porovnávanie sa uskutoční nasledujúcim spôsobom:
Čelný postoj: súťažiaci sa postavia do jednej línie s jednou rukou opretou o bok a jednou nohou vysunutou
mierne dopredu a do strany, mierne vytočenie panvy je povolené
Štvrť obrat doprava: Súťažiaci vykonajú štvrť obrat a budú otočení ľavou stranou k rozhodcom. Hornú časť
tela mierne natočia k rozhodcom a ich pohľad smeruje na rozhodcov. Brucho je vtiahnuté, prsia dopredu,
plecia dozadu, ľavá ruka spočíva na ľavom boku , lakte zohnuté, pravá ruka otvorená , dlaň smeruje ku telu,
pravá ruka zľahka pokrčená (do tvaru kalicha), postoj nôh je voľný. Polohovanie rúk spôsobí ľahké natočenie
hornej časti tela doľava, s ľavým plecom zníženým a pravým vytiahnutým vyššie.
Štvrť obrat vzad: Súťažiaci vykonajú štvrť obrat vpravo a stoja zadom k rozhodcom. Chodidlá sú vzdialené
od seba v prirodzenej vzdialenosti, jedna noha mierne vzad s napnutým lýtkom. Pravá ruka spočíva na
boku, druhá ruka je mierne ohnutá v lakti. Súťažiaci nesmú natáčať hornú časť tela smerom k rozhodcom.
Štvrť obrat doprava: Súťažiaci vykonajú štvrť obrat vpravo a k rozhodcom sa otočia pravou stranou. Hornú
časť tela mierne natočia na rozhodcov, pričom pohľad smeruje na rozhodcov. Brucho je vtiahnuté, prsia
dopredu, plecia dozadu, pravá ruka spočíva na pravom boku, lakte zohnuté, ľavá ruka zľahka pokrčená (do
tvaru kalicha), dlaň smeruje k telu, postoj nôh je voľný. Polohovanie rúk spôsobí ľahké natočenie hornej
časti tela doprava, s pravým plecom zníženým a ľavým vytiahnutým vyššie.
Štvrť obrat dopredu: Pretekári vykonajú štvrť obrat vpravo, otočia sa čelom k rozhodcom a zaujmú čelný
postoj.
Hodnotenie postavy v nasledujúcich piatich povinných pózach:
1. dvojitý biceps spredu, dlane a prsty vystreté, nie v päsť
2. hrudník z boku,
3. triceps z boku,
4. dvojitý biceps zozadu, dlane a prsty vystreté , nie v päsť
5. brucho s rukami za hlavou.
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Pózy ako široký chrbtový sval spredu a ani zozadu sa nevykonáva. Taktiež sa nevykonávajú pózy, v ktorých
by pretekár ukazoval svoju muskularitu - (hodnotí sa atletickosť postavy)
Individuálne sú porovnávaní 3 až 5 pretekári naraz. Hlavný rozhodca podľa vlastného uváženia zamietne
alebo opraví individuálne požiadavky rozhodcov na porovnávanie. Všetky individuálne porovnávania budú
umiestnené do stredu javiska a v poradí zľava doprava podľa požiadaviek rozhodcov. Každý rozhodca má
právo predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie. Všetci pretekári budú podrobené aspoň
jednému porovnávaniu.
Oblečenie
Oblečením pre všetky súťažné kolá sú voľné šortky na stred kolien , ktoré musia spĺňať nasledovné kritériá:
1. súťažiaci si môže sám zvoliť ľubovoľný materiál a farbu,
2. nie sú povolené žiadne tesné a ani elastické šortky,
3. na šortkách nie sú povolené logá osobných sponzorov a klubov, logo výrobcu je však povolené,
4. nie sú povolené žiadne šperky, alebo iné doplnky.
Obuv – žiadna.
Úprava pokožky - prirodzená a zdravo opálená.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
2. kolo - Finále
Najlepších 6 finalistov zo semifinále postúpi do finále, ktoré pozostáva z jedného kola (promenáda vo
voľných šortkách).
Priebeh 2. kola je nasledovný:
1. Najlepších 6 finalistov bude na javisko pozývaných naraz a po jednom v poradí podľa štartovných
čísiel každý vykoná v prednej časti pódia T-chôdzu: pretekár príde do stredu javiska, kde sa zastaví
a vykoná ľubovoľnú pózu z kategórie Mr. Physique, pretekár sa potom otočí doprava a prejde 5
krokov, zastaví sa a vykoná ľubovoľnú pózu z kategórie Mr. Physique, preteká sa potom otočí
doľava, prejde 10 krokov na druhú stranu, zastaví sa a vykoná ľubovoľnú pózu z kategórie
Mr.Physique Na záver pretekár odíde na základnú čiaru v zadnej časti javiska. Počas promenády je
dovolená pohybová kreativita.
2. Pretekári potom predstúpia do stredu javiska v jednom rade a v číselnom poradí.
3. Celý rad bude vykonávať štyri štvrťobraty. Porovnáva sa symetria, proporcionalita, tvar postavy.
4. Po štvrťobratoch budú finalisti požiadaní, aby opustili javisko.
Vyhlásenie výsledkov
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1. Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2. Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
3. Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu SANK.
Vystupovanie na javisku:
Súťažiaci budú vyzvaní, aby sa prešli po javisku v plážových širokých šortkách, ktoré musia byt priamo nad
kolenami a hore pod pupkom. Na pódiu nie sú dovolene trička a obuv. Takisto nie sú dovolene žiadne
neslušné gestá počas vystupovania. Porotcovia hľadajú pretekára s najlepšou prezentáciou samého seba v
porovnaní s jeho osobnosťou, ktorá je prezentovaná obecenstvu.
Oblečenie
Oblečením pre všetky súťažné kolá sú voľné šortky na stred kolien , ktoré musia spĺňať nasledovné kritériá:
1. Súťažiaci si môže sám zvoliť ľubovoľný materiál a farbu.
2. Nie sú povolené žiadne tesné a ani elastické šortky.
3. Na šortkách nie sú povolené logá osobných sponzorov, logo výrobcu je však povolené .
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4. Nie sú povolené žiadne šperky, alebo iné doplnky.
Obuv – žiadna.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).

Fitness detí
Kritériá hodnotenia:
Cieľom disciplíny detského fitness je zlepšovať celkovú zdatnosť, všeobecnú telesnú kondíciu, podporovať
správne držanie tela, rozvoj sily, a to všetko za podmienok zachovania zdravia. Takisto dať možnosť deťom
ukázať svoj talent pred publikom. Súťažná kategória fitness detí by mala zahrňovať rôznorodé pohybové
aktivity. Cieľom je predviesť vo voľnom programe premyslenú a plynulú zostavu s hudobným sprievodom.
Súčasťou súťažnej zostavy je vykonávanie statických a dynamických prvkov, zvládnutie koordinácie pohybov
a aeróbneho, tanečného alebo gymnastického charakteru. V zostave musia byť prvky flexibilné, silové a
akrobatické. Je nežiaduce, aby zostava obsahovala len gymnastické prvky radené za sebou, bez
choreografie. Súťažiaci by mal v priebehu celej zostavy komunikovať s divákmi a rozhodcami
prostredníctvom gest a výrazu tváre. Dôraz sa kladie na technickú pripravenosť a správne držanie
tela. Oblečenie a obuv by mali byť vkusné a zároveň nápadité, šperky nie sú povolené. Dĺžka zostavy by
mala byť od 1,30 do 1,45 minút.
Priebeh súťaže:
- voľná zostava (od 1,30 do 1,45 min).
Vekové kategórie
▪ Fitnes detí od 8 - do 11 rokov (mínus jeden deň),
▪ Fitnes detí od 12 - do 15 rokov (mínus jeden deň),
▪ Fitnes detí od 12 - do 15 rokov (mínus jeden deň).
V prípade, že súťažiaci v deň súťaže dovŕši vek vyššej kategórie, musí štartovať v kategórii, ktorá mu
prináleží podľa vekového rozdelenia.
Popis jednotlivých kôl súťaže:
Deti sa predstavia na pódiu v jednom rade podľa štartovných čísel. Následne budú postupne vyzvané na
predvedenie voľnej zostavy (voľného programu).

Zostava by mala obsahovať:
- flexibilné prvky - placka, čelný, bočný rozštep, šťuka, high leg kick - vysoké kopy, diaľkový skok, most.
- akrobatické prvky - premet stranou (obojruč, jednoruč), stojka na rukách, premet vpred, premet
vzad (zakázané v zostave je salto vpred, vzad, skrčmo i prehnuté!).
- silové prvky - kľuky prsné alebo tricepsové, prenosy, váha oporou o lakte roznožmo, znožmo,
vzpory a výdrže.
- rekvizity - v zostave sa môžu použiť pomôcky (švihadlo, stepový stupienok, bosu, stolička, atď.).
- kostým - hodnotí sa nápaditosť, zdobenie by malo byť v kontexte s výberom hudby a choreografie.
- hudba - výber hudby je individuálny. Do jednej zostavy sa môže zaradiť najviac 3 skladby, ktoré
môžu byť doplnené hudobnými efektmi, je možné zvoliť si skladbu bez textov. Každý súťažiaci pri
prezentácii odovzdá usporiadateľovi CD, na ktorom bude len jedna nahrávka.
- vlasy - upravené tak, aby nezakrývali tvár súťažiaceho, flitre sú povolené ako aj náušnice, iné
šperky nie sú povolené.
Vyhlásenie výsledkov
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1. Najlepších 6 pretekárov bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2. Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistom v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
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3. Na majstrovských súťažiach najlepší traja finalisti dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu SANK.

Naturálna kulturistika - Telesne postihnutí
Kritériá hodnotenia:
Hodnotí sa symetria postavy, svalnatosť a vyrysovanosť (nie extrémna, ktorá by hraničila s neadekvátnym
odvodnením), celkový dojem a prezentácia. Prezentácia súťažiaceho musí byť príjemná, vyžarujúca energiu,
silu a radosť zo súťaženia. V hodnotení bude zohľadnená aj úprava pokožky.
Priebeh súťaže:
1. kolo - Semifinále
- hodnotenie postavy vo štvrť obratoch,
- svalový rozvoj (povinné postoje - podľa možnosti).
2. kolo - Finále
- hodnotenie postavy svalového rozvoja,
- spoločné voľné pózovanie (freeposing),
- vyhlásenie výsledkov.
Kategórie:
- kategória stojacich pretekárov,
- kategória sediacich pretekárov.

Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo - Semifinále
Hodnotenie postavy vo štvrť obratoch
Súťažiaci budú stáť v línii podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri štvrť obraty na
povel hlavného rozhodcu (v prípade potreby im môže asistovať ich tréner).
Hodnotenie svalového rozvoja
Na základe požiadaviek jednotlivých rozhodcov budú súťažiaci vyzvaní k prevedeniu niektorých zo siedmich
povinných póz (určí hlavný rozhodca na základe žiadosti rozhodcov) - dvojitý biceps spredu, široký chrbtový
sval spredu, hrudník z boku, dvojitý biceps zozadu, široký chrbtový sval zozadu, triceps z boku, brucho.
2. kolo - Finále
Hodnotenie svalového rozvoja
Finalisti v tomto kole prevedú spoločne svalový rozvoj vo všetkých povinných pózach. Toto finálne
hodnotenie bude pripočítané k semifinálovým.
Spoločné voľné pózovanie (freeposing).
Pre spestrenie programu je možné, aby moderátor vyzval súťažiacich k voľnému pózovaniu (freeposing).
Táto disciplína sa nehodnotí, je len spestrením pre divákov a prezentovaním sa súťažiacich na javisku.
Oblečenie
Oblečením pre všetky súťažné kolá sú voľné tepláky, ktoré musia spĺňať nasledovné kritériá:
1. Súťažiaci si môže sám zvoliť ľubovoľný materiál a farbu,
2. nie sú povolené žiadne tesné a ani elastické odevy,
3. na teplákoch nie sú povolené logá osobných sponzorova klubu, logo výrobcu je však povolené .
4. nie sú povolené žiadne šperky alebo iné doplnky.
Obuv – športová.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
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Fitness mužov
Kritériá hodnotenia:
V kategórii Fitness mužov je dôraz kladený na estetiku, ohybnosť, flexibilitu, silu a zvládnutia choreografie
voľnej zostavy. Prioritou je teda dobré zvládnutie voľnej zostavy, v ktorej musí pretekár na rozdiel od
kulturistickej zostavy predviesť pohybové schopnosti. Hodnotí sa taktiež symetria postavy a vzájomná
harmónia jednotlivých svalových skupín, s možnosťou mierneho vyrysovania.
Celkový dojem musí byť príjemný, s vyžarujúcou energiou a silou. Pokožka pretekára musí byť upravená a
natretá súťažnou farbou.
Priebeh súťaže:
1. kolo - Semifinále
- hodnotenie symetrie postavy v štvrť obratoch (40% bodov).
2. kolo - Finále
- voľná zostava, dĺžka od 1.30 do 1.45 min. (60% bodov),
- vyhlásenie výsledkov.
Kategórie:
- otvorená kategória
Pretože ide prevažne o prehliadku pohybových schopností, nie je v kategórii Fitness mužov povinné
dodržanie váhového limitu ako v kategórii naturálnej kulturistiky.

Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo - Semifinále
Súťažiaci budú stáť v línii, zoradení podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri štvrť
obraty na povel hlavného rozhodcu - „Štvrťobrat vpravo!“.
Na základe rozhodcov sú porovnávaní a hodnotených 2 (dvaja) až 5 (piati) pretekári naraz. Hlavný rozhodca
podľa vlastného uváženia zamietne alebo opraví individuálne požiadavky rozhodcov na porovnávanie.
Všetky individuálne porovnávania budú umiestnené do stredu javiska, v poradí zľava doprava, podľa
požiadaviek rozhodcov. Každý rozhodca má právo predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie.

Popisy štyroch štvrť obratov:
Štvrť obrat vpravo (telo otočené rozhodcom ľavou stranou):
Uvoľnený vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, kolená spolu a vystreté,
brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky uvoľnene visiace pozdĺž strán centrálnej línie tela,
lakte zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha).
Polohovanie rúk spôsobí ľahké natočenie hornej časti tela doľava, s ľavým plecom zníženým a pravým
vytiahnutým vyššie.
Štvrť obrat do zadnej pozície:
Uvoľnený vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, kolená vystreté a spolu,
brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky uvoľnene visiace pozdĺž strán centrálnej línie tela,
lakte zľahka zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha).
Štvrť obrat vľavo (telo otočené rozhodcom pravou stranou):
Ako prvý štvrť obrat vpravo, telo je teraz otočené k rozhodcom pravou stranou.
Štvrť obrat do čelnej pozície:
Uvoľnený vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, kolená vystreté a spolu,
brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky uvoľnene visiace pozdĺž strán centrálnej línie tela,
lakte zľahka zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha).
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Hodnotenie v 1. kole:
1. Posudzuje sa športový vzhľad postavy. Posudzuje sa celkový dojem, celkový športový rozvoj
svalstva, prezentovanie vyrovnanej, symetricky rozvinutej postavy, stav pokožky a jej tonus ako aj
schopnosť pretekára prezentovať sa so sebadôverou.
2. Svalové skupiny by mali mať pekný a pevný vzhľad, s malým množstvom telesného tuku. Postava by
nemala byť ani nadmerne svalnatá, ani nadmerne vychudnutá, bez svalovej separácie a
vyrysovania. Postava, ktorá je považovaná za príliš svalnatú alebo príliš vychudnutú, musí byť
hodnotená nižšie.
3. Hodnotí sa tiež napnutosť a tonus pokožky. Koža by mala byť hladká a na pohľad zdravá a bez
celulitídy. Tvár, vlasy mali doplňovať celkový dojem prezentovaný pretekárom.
4. Hodnotenie postavy zahŕňa aj úplnú prezentáciu pretekára a to od momentu jeho príchodu na
javisko až po moment jeho odchodu. V každom okamihu musí byť pretekár v kategórii fitness
mužov pozorovaný s ohľadom na zdravú, športovú a fit postavu v atraktívne prezentovanom
celkovom dojme.
Všetky atribúty hodnotenia v 1. kole platia aj pre finále.
Oblečenie - Pretekári sú v tejto kategórii oblečení v elastických šortkách ľubovoľnej farby. Vlasy môžu byť
stylingovo upravené.
Obuv - žiadna
Úprava pokožky - prirodzená a zdravo opálená.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).
2. kolo - Finále
Najlepších 6 finalistov zo semifinále postúpi do finále, ktoré pozostáva z jedného kola (zostava).
V tomto súťažnom kole budú súťažiaci predvádzať voľnú zostavu na skladbu podľa vlastného výberu, ktorej
dĺžka môže trvať 1.30 - 1.45 min. Pri rozhodovaní sa do úvahy berie celá zostava od momentu príchodu na
javisko až po odchod z javiska. Počas tohto kola sa rozhoduje iba fitness zostava a nie postava súťažiaceho.
Zostava má byť dobre choreograficky postavená a tvorivá, vykonávaná vo vysokom tempe.
Hodnotia sa:
1. Showmanship s celkovým umeleckým dojmom.
2. Základné gymnastické a akrobatické prvky, ktoré musia byť prevedené dokonalou technikou.
3. Flexibilita - medzi prvky flexibility patria napr. vysoké vykopnutia, bočné či predné „šnúry“. Počet
prvkov flexibility, ich stupeň obťažnosti a ich celková tvorivosť by mala byť braná do úvahy pri
rozhodovaní zostavy.
4. Silové prvky (môžu byť použité i zo športového aerobiku). Medzi silové prvky patria napr. držané
nožnice (v podpore rukami roznožiť), kľuky na jednej alebo oboch rukách. Gymnastické prvky ako
predné a zadné flipy, kolesá, premety, nie sú považované za silové prvky.
5. Tanečné prvky.
6. Rýchlosť alebo tempo zostavy - demonštruje stupeň kardiovaskulárneho fitness, vytrvalosť a
energiu. Napríklad, ak dve zostavy obsahujú tie isté typy a počet správne vykonávaných silových a
flexibilných prvkov, obťažnejšia je tá zostava, ktorá je vykonávaná v rýchlejšom tempe.
7. Hudba vytvorená na choreografiu z max. 3 skladieb.
8. Kostým ladený k choreografii.
Povinné prvky: V zostave sú povinné 2 silové prvky a 2 ukážky ohybnosti podľa výberu súťažiaceho (každá v
trvaní 3 - 5 sekúnd). Prvky vyberajte tak, aby ste ich dokázali predviesť bez chyby a zľahka. Demonštrovanie
sily by malo byť ukázané v dostatočnom časovom rozmedzí, tak aby rozhodcovia uznali, že na daný prvok
máte dostatok sily.
Hodnotenie zostavy: Všetky povinné prvky musia byť zakomponované do zostavy. Silové prvky by mali byť
pevné a správne predvedené, všetky dopady mäkké. Vysoká miera energie by mala byť zachovaná v
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priebehu celej zostavy. Choreografie a prechody by mali byť plynulé a nemalo by byť poznať, že sa
pretekárka pripravuje na vykonanie ďalšieho prvku. Zostava by mala byť zábavná a zaujímavá pre divákov.
Pretekár by mal mať kontakt s publikom a mal by plne využiť celé pódium, hudbu, prípadné rekvizity.
Osobnosť, charizma, javisková prezentácia, šarm ako aj prirodzený rytmus, zohrávajú pri rozhodovaní
každého pretekára tiež svoju rolu.
Vyhlásenie výsledkov
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1, Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2, Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
3, Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu SANK.
Oblečenie - Pretekári sú v tejto kategórii oblečení v ľubovoľných kostýmoch a športovom odeve. Vlasy
môžu byť stylingovo upravené.
Obuv - športová obuv.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).

Zmiešané páry - naturálna kulturistika
Kritériá hodnotenia:
Hodnotí sa symetria postavy, svalnatosť a vzájomná harmónia, definícia a jednotlivých svalových skupín,
vyrysovanosť (nie extrémna, ktorá by hraničila s neadekvátnym odvodnením). Celkový dojem a prezentácia
súťažiaceho páru musí byť príjemná, vyžarujúca energiu, silu a radosť zo súťaženia.
V hodnotení bude zohľadnená vzájomná súhra súťažiaceho páru ako celku. V rámci voľných zostáv sa
hodnotí okrem samostatnej športovej formy súťažiacich aj choreografia voľnej zostavy, synchronizácia
dvojice a nápaditosť.
V tejto kategórii je umožnené štartovať súťažiacim, ktorí spĺňajú kritéria pre štart mužov v naturálnej
kulturistike a žien v kategóriách Fitness figura alebo Ms. Physique.
Priebeh súťaže:
1. kolo - Semifinále (50% bodov)
- hodnotenie postavy vo štvrť obratoch,
- svalový rozvoj (povinné postoje).
2. kolo - Finále (50% bodov)
- voľné zostavy (v dĺžke maximálne 60 sekúnd),
- spoločné voľné pózovanie (freeposing),
- vyhlásenie výsledkov.
Kategórie:
- otvorená kategória
Výškovo - hmotnostné limity:
- muži sa riadia podľa požiadaviek súťažnej kategórie naturálnej kulturistiky,
- ženy sa riadia podľa požiadaviek súťažnej kategórie Fitness figura alebo Ms. Physique.

Popis jednotlivých kôl súťaže
1. kolo - Semifinále
Hodnotenie postavy vo štvrť obratoch
Súťažiaci budú stáť v pároch podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a vykonávať štyri
štvrť obraty na povel hlavného rozhodcu - „Štvrťobrat vpravo!“.
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Hodnotenie svalového rozvoja
Na základe požiadaviek jednotlivých rozhodcov budú súťažiace páry vyvolávané a hodnotené najmenej dva,
najviac štyri, v nasledovných povinných pózach:
a) Dvojitý biceps spredu (Front Double Biceps) (roztvorené prsty),
b) Hrudník biceps zboku (Side Chest) (ľubovoľná strana),
c) Triceps zboku (Side Triceps) (ľubovoľná strana),
d) Dvojitý biceps zozadu (Back Double Biceps) (roztvorené prsty),
e) Brucho a stehná s rukami za hlavou (Abdominalis and Thighs).
Všetky individuálne porovnávania sú vykonané v centre javiska a v poradí, zľava doprava tak, ako si to
vyžiadajú rozhodcovia. Všetky páry podstúpia aspoň jedno porovnávanie.
2. kolo - Semifinále
Voľné zostavy
Dĺžka voľnej zostavy môže byť v dĺžke maximálne do 60 sekúnd.
Úbor na voľnú zostavu - muži: pózovacie plavky,
ženy: dvojdielne plavky.
Čas bude plynúť od prvých tónov hudby, nie od začatia pózovania! Po uplynutí 60 sekúnd bude hudba
zastavená, rovnako i pózovanie súťažiaceho páru, preto je potrebné si zostavu pripraviť tak, aby bol tento
limit dodržaný. Počas vykonávania voľnej zostavy by mal súťažiaci pár prezentovať svoju formu a predviesť
najmä pózy, v ktorých pôsobí čo najlepšie a dokáže ich dokonale zvládnuť. Voľná zostava by mala byť
zvládnutá choreograficky, synchrónne, priestorovo, mala by obsahovať pózy z rôznych uhlov a polôh. Výber
hudby by mal vystihovať temperament súťažiaceho páru. Ich snahou by malo byť zanechať umelecký dojem
na porotu a divákov.
3. kolo - Finále
Do finále postúpi zo semifinále na základe umiestnenia šesť súťažiacich párov. Finalisti prevedú spoločne
štvrť obraty a svalový rozvoj vo všetkých povinných pózach. Toto finálne hodnotenie bude pripočítané k
semifinálovým. Hodnotenie symetrie postavy (50%).
Voľné zostavy
Spoločné voľné pózovanie (freeposing)
Pre spestrenie programu je možné, aby moderátor vyzval súťažiacich k voľnému pózovaniu (freeposing).
Táto disciplína sa nehodnotí, je len spestrením pre divákov a prezentovaním sa súťažiacich na javisku.
Vyhlásenie výsledkov
Priebeh vyhlasovania víťazov bude nasledovný:
1, Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartovných čísiel.
2, Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
3, Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu SANK.
Oblečenie - Pretekárky sú v tejto kategórii oblečené v dvojdielnych plavkách ľubovoľnej farby plavky nesmú
byť strihu tangá, musia pokrývať cca 1/3sedacieho svalu a celú prednú oblasť. Vlasy môžu byť stylingovo
upravené. Šperky sú povolené za predpokladu, že budú vkusné.
Pretekári sú v tejto kategórii oblečení v pózovacích plavkách, ktoré musia zodpovedať nasledovným
kritériám:
1. Nepriehľadné a v jednoduchom strihu. Žiadne šperky alebo iné doplnky.
2. Farba, materiál a štruktúra sú na rozhodnutí pretekára.
3. Žiadne ozdoby, lemovania, výšivkové okraje alebo ohraničenia.
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4. Najmenšia výška na stranách je 1 cm a minimálne pokrytie aspoň polovice sedacieho svalu a celej
prednej časti.
5. Žiadne pomôcky.
Obuv
- pretekárky (ženy): žiadna,
- pretekári (muži): žiadna.
Farba - ProTan alebo farba na rovnakom základe (nie DreamTan).

Aktualizované 02. 11. 2018
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