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Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru (VV)  a rozhodcov Slovenskej asociácie 

naturálnej kulturistiky (SANK)  - konaného dňa 2. júna 2016 o 10:30 vo Veľkom Grobe.  

 

Počet prítomných členov je 15. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Zhodnotenie jarnej  sezóny 2016          

5. Súťažné pravidlá jednotlivých kategórií, korekcie, novinky do sezóny jeseň 2016 

6. Diskusia k jarnej sezóne, pozitíva,  negatíva, postrehy k pohárovým súťažiam SR 

a MSR v Kolárove / organizácia aj rozhodovanie  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Priebeh zasadnutia: 

1. Otvorenie  

Zasadnutie výkonného výboru (VV) SANK otvoril a viedol prezident Viliam Rigo, ktorý 

privítal prítomných členov. Jana Budajová sa v rámci úvodu vyjadrila k jarnej sezóne 2016 

z pohľadu predsedu klubu. 

 

2. Určenie zapisovateľa 

Za zapisovateľa bola navrhnutá Katarína Tomášová. 

 

3. Určenie overovateľa zápisnice 

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Ľuboš Zeman. 

 

4. Zhodnotenie jarnej  sezóny 2016          

V.Rigo – od roku 2015 sa zdvojnásobil počet pretekárov, poďakoval organizátorom súťaží za 

ich profesionálnu prácu, avšak podotkol, že organizátor súťaží musí rešpektovať pravidlá 

a organizačné pokyny SANK. Je potrebné sa poučiť z konštruktívnej a opodstatnenej kritiky. 

 

5. Súťažné pravidlá jednotlivých kategórií, korekcie, novinky do sezóny jeseň 2016 

V.Rigo poveril R.Méheša a J.Budajovú spracovaním zmien v súťažných pravidlách. Základné 

zmeny v kategóriách sú nasledovné: 

Pravidlá pre všetky kategórie: 

- na registráciu je pretekár povinný prísť v súťažných plavkách, ženské kategórie aj so 

súťažnými topánkami  

- dodržiavať stanovené súťažné postoje v rámci súťažných pravidiel  

- eliminácia  pretekárov bude od 15 a viac pretekárov v rámci štartovnej kategórie 

- číslo pretekára vpredu aj vzadu, dohodnúť sa na veľkosti štartovného čísla a dobre 

čitateľnom textovom fonde písma (7-8 cm) 

 

 

 



 

 

 

Postupne boli prerokované základné postoje a pózy vo všetkých kategóriách v platných 

súťažných kategóriách, zmeny budú zapracované do návrhu zmien súťažných pravidiel 

a zaslané na vyjadrenie VV SANK do začiatku septembra 2016.  

 

6. Diskusia k jarnej sezóne, pozitíva,  negatíva, postrehy k pohárovým súťažiam SR 

a MSR v Kolárove / organizácia aj rozhodovanie  

Vyhlasovanie výsledkov  
Je dobré vyhodnocovať finalistov priebežne?  

V.Rigo informoval, že zámerom naturálnej kulturistiky od roku 2002 vždy bolo vyhlásenie 

finalistov na úvod finálovej časti (čo sa však pri aktuálnych počtoch pretekárov nedá 

zvládnuť). Vyhlasovanie výsledkov pri vysokom počte pretekárov bude musieť byť 

realizované takým spôsobom ako na MSR v Kolárove – každý pretekár dostal spomienkovú 

účastnícku tašku a výsledky boli po ukončení semifinále zverejnené v priestoroch súťaže. Ak 

bude na súťaži menej pretekárov (napr. do 100), budú finalisti spravidla vyhlasovaní počas 

slávnostného nástupu pretekárov na začiatku finálovej časti. 

Eliminácia    
V.Rigo – uviedol, že ak by sme chceli robiť elimináciu, mohla by sa robiť pri počte 

súťažiacich 15 a viac  - bude to závisieť od počtu pretekárov a na rozhodnutí hlavného 

rozhodcu. 

Pódiový rozhodca 

Je potrebné zaoberať sa funkciou pódiového rozhodcu – bude mať svoje právomoci, bude 

upozorňovať pretekárov na pózovanie, rozostupy a podobne.  

V.Rigo – uviedol, že sa s otázkou pódiového rozhodcu bude VV SANK zaoberať. 

Nominácia na MS – určiť pravidlá 

Rozhodovanie 

Hlavný rozhodca – J.Berdy - zvolávanie rozhodcov pred súťažou sa organizuje pravidelne, 

ihneď po súťaží nie je možné zvolať všetkých rozhodcov na záverečné stretnutie. Po sezóne 

sa ale stretnutia organizujú. Rozhodcovia sa počas súťaže nesmú rozprávať s pretekármi, 

nemali by sa zdržiavať v priestoroch šatní, ani rozprávať sa cez prestávku s pretekármi. 

Rozhodcovia musia dodržiavať etický kódex rozhodcov. Návrhy na porušenia rozhodcov sa 

podávajú na disciplinárnu komisiu. 

Reprezentačný tréner – je potrebné zvážiť postupné zavedenia tejto funkcie. Bude 

zverejnený oznam na webovom sídle SANK. 

 

7. Diskusia  

Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov. 

 

8. Záver 

Zasadnutie bolo skončené o 15.00 a prezident SANK poďakoval prítomným za účasť na. 

 

 

 

 

                                                                                                        Viliam Rigo 

               prezident SANK 

 

 

Overovateľ zápisnice: Ľuboš Zeman 

Zapísala: Katarína Tomášová, Veľký Grob, dňa 02.07.2016 

 

 

 

 
                                                                         


