21.ročník GRAND PRIX SLOVAKIA 2010
medzinárodná súťaž mužov v kulturistike,nominácia na MS
Organizátor : Fortuna Trnava z poverenia SAKFST, Samosprávny
Trnavský kraj pod záštitou Ing.Tibora Mikuša a mesto Trnava
Dátum a miesto : 30.10.2010, Divadlo J. Palárika, Trojičné nám.2, Trnava
Prihlášky : posielajte – Peter Uríček, SAKST, Junácka 2, 832 80 Bratislava
fax 0249249559,e-mail : office@sakst.sk, najneskôr do 22.10.10
Ubytovanie : zabezpečené pre pretekárov a nutný doprovod v hoteli Koliba,
Kamenný mlyn, Trnava na náklady vysielajúceho subjektu a
na podklade prihlášky.
Pravidlá a kategórie : súťaží sa podľa platných pravidiel IFBB v týchto
kategóriách : do 80 kg, do 90,0 kg a nad 90,0 kg.
Časový rozvrh : 13:45 - 15:00 - registrácia,váženie + porada rozhodcov
15:00 - 17:45 - semifinále + finále v poradí podľa kategórií
Organizačný štáb :
Riaditeľ súťaže
: ing.arch.Peter Uríček
Sekretár
: Ervín Špajdel
Ekonóm
: Oľga Balážová
Vedúci pretekárov : ing.Juraj Kopúnek
Hudobný doprovod :ing.Ľubomír Javor
Zdravotník
: MUDr.Ivan Varga
Hlásateľ
: Miroslav Belica
Rozhodcovský zbor :
Hlavný rozhodca : Ing.Štefan Petrík
Sekretár
: Ján Cabánik
Rozhodca č.1
: MVDr.Milan Čížek
č.2
: zahraničný rozhodca
č.3
: Ladislav Meško
č.4
: zahraničný rozhodca
č.5
: Mgr.Ľuboš Matejíčka
Náhrad. rozhodca : Jitka Lennerová
Zmluvní sponzori SAKFST :
ATP Nutrition, Lucka, Let´s Go, KOHI, Kompava, Stanislav a syn, Victory sport,
MadMax, GASP.
Ceny :
Absolútny víťaz dostane pohár, diplom a cenu od KOHI Leopoldov – 400.-Euro
ako náhradu výdavkov na prípravu , víťazi v jednotlivých kategóriách dostanú poháre
a náhradu výdavkov na prípravu vo výške 250.-Euro + diplomy, ostatní 6 finalisti
v každej kategórii dostanú diplomy a hodnotné vecné ceny,medailisti poháre.
Vstup :
Do rozcvičovňe má vstup s pretekárom iba 1 tréner,ak má oddiel 3 a viac pretekárov
môžu byť aj 2 tréneri a okrem nich vstup nemajú ani rodinní príslušníci.
Hudobný doprovod :
Môže byť iba jedna skladba nahratá na CD,vyvarujte sa nahrávok na kazetách.
Ing.arch.Peter Uríček,riaditeľ súťaže , schválil :Ing.Andrej Hlinka,ŠTK, 16.7.2010

