
www.sank.sk 

Hlavný organizátor: ŠK POWERFIT BRATISLAVA
Termín súťaže: 7. máj 2016
Miesto konania: Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Promotér súťaže: Iveta Hauserová
Vedúca pretekárov: Agáta Hlavačková
Odborná porota: 5 členná

Prihlášky a informácie: Prihlášky zasielať elektronicky do 1. mája 2016 prostredníctvom www.sank.sk , 
súťažiaci uhradia štartovné pri registrácii!

Informácie: 0911 927 533, ivet�t@gmail.com

ź Do priestorov šatní a rozcvičovne budú mať prístup len pretekári a tréneri. Tréneri majú vstup do 
hľadiska bez nároku na miesto.

ź Cenné veci, peniaze si uložte u svojich známych, trénerov.
ź Organizátor vynaloží maximálne úsilie, aby zamedzil krádežiam, ale upozorňuje na ostražitosť. Za 

prípadné straty organizátor nenesie zodpovednosť.
ź Súťažiacich aj trénerov žiadame, aby farbami na pokožku neznečistili steny, koberce a sedačky! Za 

znečistenie priestorov pretekármi mimo šatne je pokuta 15 Eur.
ź Súťažiaci na 1. – 3. mieste v každej kategórii získajú medaily, diplomy a vecné ceny.
ź Cena vstupenky 15 EUR, predaj na mieste a prostredníctvom siete Ticketportal..

PROPOZÍCIE NA SÚŤAŽ MEDIA4RENT NATURAL CUP BRATISLAVA

ĎALŠIE POKYNY A INFORMÁCIE

Upozorňujeme, že je zakázané používanie farby DREAM TAN. Povolená je farba PRO TAN, alebo
farba na rovnakom základe.



MEDIA4RENT NATURAL CUP BRATISLAVA - 7. máj 2016 - DK Ružinov

10:00 - 12:00 - prezentácia všetkých súťažiacich
12:15 - 12:45  - mí�ng pre súťažiacich, trénerov, rozhodcov
13:00 - 15:00  - semifinále všetkých kategórií v poradí:

ź Kulturis�ka dorast (15 - 18 rokov)
ź Kulturis�ka juniori (do 23 rokov)
ź Mr. Physique juniori (do 23 rokov)
ź Fitness Bikini juniorky (do 23 rokov)
ź Fitness Bikini do 167 cm
ź Fitness Bikini nad 167 cm
ź Sport Model do 168 cm
ź Sport Model nad 168 cm
ź Sport model od 35 do 45 rokov
ź Sport model nad 45 rokov
ź Mr. Physique do 182 cm
ź Mr. Physique nad 182 cm
 
16:00 – 18:00 - finále všetkých kategórií + vyhlasovanie výsledkov
19:00 - slávnostná recepcia

Súťažiaci sa k prezentácii dostavia s občianskym preukazom, resp. pasom, platným registračným preukazom 
s platnou licenčnou známkou na rok 2016 a s CD diskom, na ktorom bude len jedna hudobná nahrávka na 
voľnú zostavu (pokiaľ nemá hudbu nahratú v elektronickej prihláške). K prezentácii bude mať prístup len 
tréner, ktorého pretekár vopred uvedie na prihláške aj s číslom občianskeho preukazu, pasu, ten dostane od 
organizátora označenie „tréner“, ktorú je povinný nosiť a v prípade vyzvania usporiadateľskou službou 
predložiť i preukaz totožnos� rovnako i pretekár.

ź Súťaž je určená pre športovcov, ktorí sa pripravujú na súťaž naturálnymi prostriedkami, bez použi�a 
akýchkoľvek zakázaných látok podľa an�dopingového kódexu.

ź Súťaží sa podľa platných pravidiel a súťažného poriadku pre naturálnu kulturis�ku a fitness.
ź Súťažiaci  plne akceptuje pravidlá súťaže a pos�hy v prípade ich porušenia.
ź V prípade, že organizátor zis�, že pretekár nespĺňa niektoré podmienkyv yplývajúce zo súťažného 

poriadku,bude zo súťaže vyradený – diskvalifikovaný.
ź Včas vyplnená a zaslaná elektronická prihláška na www.sank.sk. Súťažiaci uhradia štartovné pri 

prezentácii 20 Eur + 17 Eur príspevok na dopingové kontroly.
ź Uzávierka prihlášok je 1. mája 2016. 
ź Dobrý zdravotný stav - podpísaním prihlášky na súťaž súťažiaci potvrdzuje, že súťaží na vlastnú 

zodpovednosť, zároveň doporučujeme každému účastníkovi zdravotnú kontrolu u svojho ošetrujúceho 

www.sank.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE A SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

PREZENTÁCIA

Organizátor si vyhradzuje právo zlúčenia. resp. i zrušenia kategórie pri nedostatočnom
počte prihlásených súťažiacich.



Organizátor zabezpečí v spolupráci s WADA dopingovú kontrolu v súlade s an�dopingovou chartou a 
smernicami (WADA). V prípade odmietnu�a odberu, alebo pozi�vneho nálezu bude súťažiaci považovaný za 
pozi�vneho a nebude sa môcť už zúčastňovať súťaže naturálnych kulturistov a fitness. Sankcie súťažiacemu 
sa udeľujú v súlade s platnými smernicami. Usporiadateľ zabezpečí podmienky pre dopingovú kontrolu a 
prácu dopingových komisárov.

Prihláška na súťaž - Slovakia (SANK), Czech (ČSNS), Hungary (INBA-HU):
h�p://www.zbodyfit.sk/el-prihlaska-na-sutaz/cestne-prehlasenie.php?sutaz=20&lang=sk

Electronic registra�on for compe�tors from other countries:
h�p://www.zbodyfit.sk/el-prihlaska-na-sutaz/cestne-prehlasenie.php?sutaz=20&lang=en

Súťažné pravidlá:
h�p://www.sank.sk/wp-content/uploads/2015/09/sutazne_pravidla_sank.pdf

An�dopingové pravidlá:
h�p://www.sank.sk/wp-content/uploads/2015/03/an�doping-rules-inba-slovensky.pdf

Predpredaj vstupeniek:
h�ps://www.�cketportal.sk/event.aspx?id=21973

Stránka súťaže:
h�ps://www.facebook.com/Media4rent-Natural-CUP-821447314650991

www.sank.sk

DOPINGOVÁ KONTROLA

DÔLEŽITÉ ODKAZY

MEDIA4RENT NATURAL CUP BRATISLAVA - 7. máj 2016 - DK Ružinov


