Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja
PROPOZÍCIE
GRAND PRIX SLOVAKIA V SILOVOM TROJBOJI
DORASTENCOV, DORASTENIEK, JUNIOROV, JUNIORIEK, MUŽOV, ŽIEN,
MASTERS MUŽOV A MASTERS ŽIEN
Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ:
Dátum konania:
Miesto konania:
Zaslanie prihlášok:

Úhrada nákladov:

Z poverenia VV SAFKST – ŠK SPC ČASTÁ.
10. októbra 2020
Telocvičňa ZŠ Častá: Hlavná 293, Častá.
Prihlasovanie športovcov je možné iba prostredníctvom Informačného
systému SAFKST hhtps://www.safkst-info.sk/ do 25. septembra zástupcami
klubov.
Súťažiaci na náklady oddielu, rozhodcom podľa smerníc SAFKST.
Technické ustanovenia

Predpis:
Podmienka štartu:

Súťaží sa podľa platných pravidiel ST, súťažného poriadku a týchto propozícii.
a.) Platná licenčná karta na rok 2020 a včas zaslaná prihláška.
b.) platný Registračný preukaz člena SAFKST
c.) zaplatený členský poplatok za rok 2020
d.) včas zaslaná prihláška, neprihlásení pretekári nebudú mať možnosť
štartovať
e.) potvrdenie o lekárskej prehliadke, nie staršie ako 1 rok, členovia Top
Team-u musia predložiť potvrdenie od športového lekára nie staršie ako 1 rok
f.) vypísané ČESTNÉ VYHLÁSENIE COVID-19, podpísané v deň súťaže,
odovzdané poverenému pracovníkovi organizátora pri príchode do objektu
súťaže-POVINNÉ PRE KAŽDÚ OSOBU VOBJEKTE SÚŤAŽE!!

Protest:

Písomne s vkladom 5€ - rieši delegát + hlavný rozhodca + technický rozhodca.
Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže:
Sekretár súťaže:
Delegát súťaže:

Pavol Kovalčík
Dominik Dugovič
Ing. Ondrej Novomeský
Časový rozpis

08:00 – 9:30
09:50 – 10:00
10:00 – 17:00
17:30

Prezentácia a váženie všetkých hmotnostných a vekových kategórií.
Zahájenie súťaže.
Priebeh súťaže.
Vyhodnotenie súťaže.
Rozhodcovia

HR:
PR:

Ing. Pavol Müller
Miroslav Patro, Ján Schwarz, Dušan Černák, Ing. Eva Novomeská

Ostatné
Usporiadateľ zabezpečí podmienky pre prípadnú dopingovú kontrolu. Každý tréner je povinný byť
oblečený v športovom úbore. Každý súťažiaci je povinný sa dostaviť na vyhodnotenie v teplákovej
súprave. Namiesto bundy môže mať tričko. Jediné povolené logo je názov klubu, za ktorý súťaží alebo
meno pretekára. Súťažiaci, ktorý nesplní uvedené ustanovenia sa nemôže zúčastniť vyhodnotenia.
V súvislosti s nariadeniami ÚVZ SR spojenými s organizovaním hromadných a športových podujatí
môže dôjsť k zmene týchto propozícii. Zároveň je nevyhnutné dodržiavanie všetkých opatrení,
ktorých aktuálne znenie nájdete na www.uvzsr.sk.
Bezpečnostné opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 zahŕňajú:
•
•
•

priebeh súťaže bez divákov
prítomnosť len športovcov a realizačného tímu
limitovanie množstva ľudí prítomných v rozcvičovni, a to podľa pravidla:
o 1 súťažiaci = 2 sprievodné osoby
o 2 až 5 súťažiacich = 3 sprievodné osoby
o 6 a viac súťažiacich = 4 sprievodné osoby

Propozície vypracoval:
Pavol Kovalčík

Propozície schválil predseda ŠTK
Mgr. Michal Majerech

Mediálni partneri

