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Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru (VV) Slovenskej asociácie naturálnej
kulturistiky (SANK) - konaného dňa 29. júna o 11:00 na Salaši Dechtáre, Galovany 1, 032
11 Svätý Kríž

Prítomných členov VV SANK:
• Počet prítomných členov je 5
• Počet neprítomných členov je 0, z toho ospravedlnených je 0
• VV je / nie je uznášaniaschopný
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kalendár súťaží na II polrok 2017
5. Dopingové testy I polrok 2017
6. Dopingové testy II polrok 2017
7. Štatút rozhodcov
8. Nové kategórie SANK „Men´s classic physique“, „Novice“
9. Diskusia
10. Záver
Priebeh zasadnutia VV:
1. Otvorenie
Zasadnutie výkonného výboru (VV) SANK otvoril a viedol prezident Viliam Rigo, ktorý
privítal prítomných členov VV.
2. Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
3. Určenie overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá Gabriela Švorcová
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
4. Kalendár súťaží na II. polrok 2017
07.10. - ČR (INBA CZECH) – súťaž nie je doposiaľ potvrdená,

14.10. – Grand Prix Slovakia (INBA Slovakia) – medzinárodná súťaž, miesto konania bude
spresnené dodatočne (predpoklad Nitra alebo Nové Zámky), organizátor David Gál
21. 10. - Grand Prix Hungary (INBA Hungary), Tatabánya - Maďarsko (Elit Tour),
medzinárodná súťaž,
27-28.10. - ME INBA Global Europe - Bosna a Hercegovina (Mostar)
28.10. - 5. Internationale Österreichische Meisterschaft im Natural Bodybuilding (ANBF),
Perg – Rakúsko, medzinárodná súťaž
5. Dopingové testy I. polrok 2017
V. Rigo informoval o zrealizovaných dopingových testoch:
05.05. – mimosúťažné dopingové testy,
súťažné testy:
06.05. - Therma Natural Championship – Dunajská streda – výsledky sú zverejnené na
webovom sídle SANK, nebol zistený žiadny pozitívny nález,
13.05. – Media4rent Natural Cup – Bratislava - výsledky budú po ukončení konania
zverejnené na webovom sídle SANK,
20.05. - MSR SANK – Viničné - výsledky budú po ukončení konania zverejnené na
webovom sídle SANK.
6. Dopingové testy II. polrok 2017
VV za zhodol na tom, že aj v II. polroku budú okrem súťažných dopingových testov
zrealizované aj mimosúťažné dopingové testy. Z hľadiska dodržiavania naturálnosti v SANK
odporúča VV predsedom klubom, aby každý pretekár doložil ako k svojmu členstvu
v klube aj notársky overené čestné vyhlásenie o tom, že používal a používa výhradne
potravinové doplnky výživy, bez obsahu zakázaných látok z hľadiska dopingového účinku a
neužíval a ani neužíva žiadne dopingové látky. Čestné vyhlásenie bude obsahovať aj sankcie
(doživotné vylúčenie z klubu, finančná sankcia) v prípade pozitívneho výsledku dopingovej
kontroly, zmarení a odmietnutí sa podrobiť dopingovej kontrole v súťažnom ale aj v mimosúťažnom
období. Vzor čestného vyhlásenia bude zverejnený na webovom sídle SANK. Súčasťou

dokumentácie súvisiacej s členstvom, prípadne prihláškou na súťaž bude aj vyhlásenie o tom,
že v prípade zmarenia dopingovej kontroly a pozitívneho dopingového nálezu pretekár zaplatí
náklady spojené s vykonaním dopingovej kontroly.
7. Štatút rozhodcovskej komisie
a) Ján Berdy ako spracovateľ návrhu Štatútu rozhodcovskej komisie predložil materiál
VV SANK. VV sa vyjadroval k jednotlivým častiam štatútu a po zapracovaných
návrhoch, zmenách a doplneniach bol Štatút rozhodcovskej komisie schválený. So
Štatútom rozhodcovskej komisie bude po zapracovaní zmien oboznámený
rozhodcovský zbor SANK.
Návrh na uznesenie č.3/2017
I.
VV SANK prerokoval:
Návrh Štatútu rozhodcovskej komisie
II.
VV SANK schvaľuje:
Štatút rozhodcovskej komisie
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Návrh na uznesenie VV SANK č.3/2017 bol jednohlasne schválený.
b) Ján Berdy ako predseda rozhodcovskej komisie navrhol VV SANK, aby

rozhodcovská komisia bola trojčlenná. Navrhol VV nasledovných dvoch členov
rozhodcovskej komisie: Katarína Tomášová, Roland Méheš.

Návrh na uznesenie č.4/2017
I.
VV SANK prerokoval:
Návrh členov rozhodcovskej komisie:
Katarína Tomášová, Roland Méheš
II.
VV SANK schvaľuje:
Členov rozhodcovskej komisie:
Katarína Tomášová, Roland Méheš
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Návrh na uznesenie VV SANK č.4/2017 bol jednohlasne schválený.
8. Nové kategórie SANK: „Men´s classic physique“, „Novice“
V.Rigo navrhol zaradenie nových kategórií do súťažných pravidiel SANK: „Men´s classic
physique“ a „Novice“.
„Men´s classic physique“ – trendová mužská kategória, v ktorej 60% z hodnotenia tvorí
hodnotenie voľnej zostavy a 40% povinné pózy. Súťažné plavky sú strihu „boxerky“ čiernej
farby. Kategória bola zaradená na MS INBA Global v Riminy 2017. Súťažné pravidlá budú
dopracované do súťažných pravidiel SANK (podľa medzinárodných pravidiel) a zverejnené
na webovom sídle SANK.
„Novice“ – táto kategória je už zaradovaná v rámci existujúcich súťažných kategórií. Pravidlá
sú určené v rámci základnej kategórie, je však potrebné zapracovať podmienky štartu v tejto
kategórii do súťažných pravidiel (podmienka štartu je prvý štart pretekára v rámci súťaže
organizovanej SANK).
Návrh na uznesenie č.5/2017
I.
VV SANK prerokoval:
Návrh na zaradenie nových kategórií SANK: „Men´s classic physique“, „Novice“
II.
VV SANK schvaľuje
Zaradenie nových kategórií SANK: „Men´s classic physique“, „Novice“
Hlasovanie :
ZA : 5
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0
Návrh na uznesenie VV SANK č.5/2017 bol jednohlasne schválený.
9. Diskusia
V rámci diskusie sa prediskutovali témy súvisiace s programom.
10. Záver
Zasadnutie VV bolo skončené o 15.00 a prezident SANK poďakoval za účasť na VV.

Viliam Rigo
prezident SANK
Overovateľ zápisnice: Gabriela Švorcová
Zapísala: Katarína Tomášová, Salaš Dechtáre, dňa 29.06.2017
Príloha č.1 – prezenčná listina

