
 

 

P r o p o z í c i e 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 

v kulturistike a klasickej kulturistike mužov, pre rok 2013.  
Pohárová súťaž bikiny fitness a absolútny víťaz v kategórii  kulturistika mužov 

MOZOLANI CLASSIC 3 
Žilina -  27.4.2013 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE  
 
Usporiadateľ:  Z poverenia VV SAKFST, Mozolani Trainings Žilina  – Andrej Mozolani. 
Miesto konania:              Športová Hala , Rosinská cesta č.4 – Žilina 
Dátum konania:              27. apríl 2013 
Prihlášky: posielať najneskôr do 20. apríla 2013, e-mailom: ekonom@mozolani.com,  
                   bližšie info. na tel. čísle 0911 274 943 
Úhrady: 
Cestovné náhrady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc na porade 
rozhodcov o 10:30, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady. Usporiadateľ 
zabezpečuje ubytovanie  rozhodcom (ktorí rozhodujú  27.  a pre tých, čo rozhodujú aj 27. a  
28.04.)  a pozvaným hosťom v areáli športovej haly. V prípade záujmu pretekárov, ktorí 
budú štartovať na Majstrovstvách Slovenska vieme zabezpečiť ubytovanie taktiež v areáli 
uskutočňovanej akcie za výhodných podmienok.Rezerváciu posielať najneskôr  
do 20. apríla 2013 e-mailom: ekonom@mozolani.com, bližšie info. na tel. čísle 0911 
274 943. 
 
B. TECHNICKÉ USTANOVENIE 
 
Predpisy:      Súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky a ich zmien a doplnkov. 
Kategórie majstrovstiev Slovenska : 
klasická kulturistika ... do 175 cm, nad 175 cm 
kulturistika ... do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg, nad 90 kg 
Pohárová súťaž : 
fitness bikiny ženy : do 165 cm, nad 165 cm 
súťaž o absolútneho víťaza v kategórii kulturistika- MOZOLANI CLASSIC 3 
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Podmienky štartu: 
a) platná licenčná karta SAKFST, zahraniční súťažiaci sa preukážu pasom a potvrdením 
vysielacej federácie, ktorá je členom IFBB 
b) včas zaslaná prihláška na súťaž , neprihlásení môžu  štartovať len po uhradení sankčného 
poplatku vo výške 10.- € (schválené VV  SAKFST) 
Námietky: 
Podávajú sa s vkladom 10,00 €, o ich oprávnenosti rozhodne komisia v zložení hlavný 
rozhodca, sekretár a riaditeľ súťaže. 
 
C. Činovníci súťaže: 
 
Promotér súťaže              •Andrej Mozoláni 
Riaditeľ súťaže            •Anka Mozoláni 
Organizačný pracovník           •Ing. Veronika Maršalová 
Vedúci pretekárov            •Ľuboš Žitník 
Moderátor                        •Dalibor Biro/TV JOJ 
Hospodár                        •Božena Sibilová 
Zdravotnícka služba                   •MUDr.  Vladimír Spíšák   
 
Rozhodcovia: 
Hlavný rozhodca                     •Ladislav MEŠKO 
Pódiový rozhodca                   •Anton TABERNAUS 
Sekretár                                    •Ing. Marián PREKOP 
Rozhodca č.                              •Ing. arch. Peter URÍČEK 
Rozhodca č. 2.                          •Dr. Dušan MATUŠÍK 
Rozhodca č. 3.                          •Ján CABÁNIK 
Rozhodca č. 4.                          •Ing. Štefan PETRÍK 
Rozhodca č. 5.                          •Ľuboš MATEJÍČKA 
Rozhodca č. 6.                          •Milan ROLINEC 
Rozhodca č. 7.                          •Ervín ŠPAJDEL 
Rozhodca náhradný                •Stanislav GABČO 
 
E.ČASOVÝ ROZPIS 
 
08:00 - zraz a porada rozhodcov 
08:15 - 09:45 - prezentácia v poradí klasická kulturistika , kulturistika do 70 kg, do 80 kg, do                             
90 kg, nad 90 kg, bikiny fitness do 165 cm, nad 165 cm- prezentácia bude prebiehať 
v zákulisí športovej haly  
09:45  - 10.00 - porada rozhodcov 
10:00   - semifinále  +  finále klasická kulturistika 
14:.00-17:00  - prestávka 
17:00  - finále 



 

 
F.RÔZNE: 
 
Hudba pre voľnú zostavu: 
Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom k voľnej zostave. Na 
odovzdanom CD môže byť len 1 skladba.  
Doping:  
Usporiadateľ zabezpečí v prípade dopingovej kontroly  priestor na vykonanie kontroly. 
 
Ceny: 
a) všetci finalisti získajú diplomy + vecné ceny venované od partnerov súťaže  
b) TOP3 súťažiaci z každej kategórie získajú medailu za umiestnenie. 
c) finančné prémie získajú iba najúspešnejší súťažiaci v absolútnom poradí MOZOLANI 
CLASSIC 3 
Kulturistika ... spolu 1.650€ 
Absolútny víťaz ... 700€ 
2. miesto ... 400€ 
3. miesto ... 250€ 
4. miesto ... 100€ 
5. miesto ... 100€ 
6. miesto ... 100€ 
 
VIP hosť šampionátu: PHIL HEATH – dvojnásobný víťaz Mr.Olympia 
         VICTOR MARTINEZ – víťaz Arnold Classic Europe 
 
Exhibícia: PHIL HEATH – dvojnásobný víťaz Mr.Olympia, VICTOR MARTINEZ – víťaz Arnold 
Classic Europe, RYTMUS 
Vstupné: 
Semifinále: od 10:00 – 14:00 sektorové sedenie : 17 €/vstupenka, priamy predaj len 
v mieste konania (VIP stoly počas semifinálovej časti nie sú k dispozícii) 
Finále: od 17.00 
VIP stôl pre 4 divákov – 200 €/ 4vstupenky (občerstvenie, obsluha) 
Sektorová vstupenka : hlavný sektor – 22 € 
                               vedľajší sektor – 15 €  
Predpredaj vstupeniek prostredníctvom siete Ticketportal, dopredaj vstupeniek v mieste 
konania, k dispozícii v sobotu 27.04.2013 od 7,00 hod. 
Parkovanie: za poplatok  bude umožnený  priamo v areáli športovej haly, bezplatné 
parkovanie bude v blízkosti športovej haly. Parkovacie plochy na platené i neplatené 
parkovacie  miesta budú uvedené v prílohe a vyznačené na mape (taktiež plánik celého 
areálu pre lepšiu orientáciu).  
Fotografovanie: 
Fotografovanie a snímanie videokamerou na prezentácii, resp. z miesta určeného pre 
média, bude umožnené  iba tým, ktorí majú akreditáciu na 2013 Medzinárodné SAKFST 



 

majstrovstvá Slovenska v Žiline. Požiadať o akreditáciu je možné do 15.04. 2013(kontaktná 
osoba Božena Sibilová e-mailom: ekonom@mozolani.com, bližšie info. na tel.čísle 0911 
274 943).  
Fotografovanie a snímanie videokamerou z priestorov určených pre divákov je možné bez 
obmedzenia, nie je viazané na špeciálne povolenie od organizátorov. 
 
Zmluvní partneri SAKFST: 
ATP, Kompava, Victory Sport s.r.o. , Kráľovská pekáreň Dušan Stanislav a syn, Mozolani The 
Fitness Authority, Max energy drink,  FURMET GROUP s.r.o 
 
Mediálny partner SAKFST: MUSCLE &  FITNESS 
 
 
Schválil :    Bc.Anton Tabernaus                        Propozície vypracoval:      Andrej Mozoláni 
                   24.01.2013 PredsedaŠTK                                                               Dňa 23.01.2013     
 
 
 
 
G.  ORIENTAČNÝ  ČASOVÝ  HARMONOGRAM: 
           
    

MOZOLANI CLASSIC 3 
POZOR : TENTO  HARMONOGRAM JE IBA ORIENTAČNÝ A NIE  JE ZÁVÄZNÝ 

 
26. apríl 2013 
15:00 Mozolani Trainigs Fitness club Solinky - tlačová konferencia pre TV, printové a 
internetové médiá s aktuálnym víťazom Mr. Olympia Phil Heathom  a víťazom Arnold Classic 
Europe Victorom Martinezom. 
15:30 Mozolani Trainigs Fitness club Solinky- seminár s aktuálnym víťazom Mr. Olympia Phil 
Heathom  a víťazom Arnold Classic Europe Victorom  Martinezom pre verejnosť/ vstup 
zdarma. 
Od 17:30 ubytovanie rozhodcov a činovníkov súťaže v areáli miesta konania  (rezerváciu na 
ubytovanie je nutné potvrdiť do 20.04. do 12:00 e-mailom: ekonom@mozolani.com, info. 
na tel.čísle 0911 274 943) 
27. apríl 2013 – Športová Hala , Rosinská cesta č.4  - Žilina 
08:00 – 08:15  zraz a porada rozhodcov 
08:15-09:45  prezentácia v poradí klasická kulturistika, kulturistika do 70 kg, do 80 kg, do 90 
kg, nad 90 kg, bikiny fitness do 165 cm, nad 165 cm- prezentácia bude prebiehať v zákulisí 
športovej haly  
09:45-10: 00   porada rozhodcov 
10:00  zahájenie semifinálovej časti prezidentom SAKFST  Dr. Milan ČÍŽEK   -hymna. 



 

10:00 -14:00  poradie kategórii 
semifinále kategórie kulturistika do 70 kg 
semifinále kategórie kulturistika do 80 kg 
semifinále bikiny do 165 cm 
semifinále kategórie kulturistika do 90 kg 
semifinále kategórie kulturistika nad 90 kg 
semifinále bikiny nad 165 cm 
semifinále kategórie klasická kulturistika do 175 cm 
semifinále kategórie klasická kulturistika nad 175 cm 
finále v kategórii klasická kulturistika do 175 cm 
finále v kategórii klasická kulturistika nad 175 cm 
Vyhlásenie výsledkov klasická kulturistika  do 175 cm oceňujú partneri súťaže + Victor 
Martinéz 
Vyhlásenie výsledkov klasická kulturistika  nad 175 cm  oceňujú partneri súťaže + Phil Heath 
14:00- 17:00... prestávka 
Finálová časť Majstrovstiev Slovenska + súboj o absolútneho  víťaza MOZOLANI CLASSIC 3 
17:00...zahájenie finálovej časti promotérom súťaže Andrejom Mozolánim, zástupcom 
mesta Žilina (primátor, prednosta), generálnym partnerom súťaže.  Otvorenie  prezident  
SAKFST Dr. Milan Čížek – hymna 
17:15 - 20:00   poradie kategórii 
 finále kategórie kulturistika do 70 kg 
finále kategórie kulturistika do 80 kg 
Vyhlásenie  výsledkov  do 70 kg 
Vyhlásenie výsledkov  do 80 kg 
finále kategórie bikiny do 165 cm 
finále kategórie bikiny nad 165 cm 
exhibičné vystúpenie č.1 
Vyhlásenie výsledkov fitness bikiny do 165 cm, nad 165 cm 
finále kategórie kulturistika do 90 kg 
finále kategórie kulturistika nad 90 kg 
súboj o absolútnu víťazku v kategórii bikiny fitness 
Vyhlásenie výsledkov do 90 kg 
Vyhlásenie výsledkov nad 90 kg 
súboj o absolútneho víťaza v kulturistike mužov MOZOLANI CLASSIC 3 
exhibičné vystúpenie č.2 
 
Pokyny pre súťažiacich: 
Usporiadateľ pre súťažiacich pripraví špeciálne označenie, ktoré obdržia pred prezentáciou 
vo forme pásky na zápästie - každý súťažiaci získa označenie pre seba a pre trénera, resp. 
jednu osobu zo sprievodu, ktorá môže súťažiaceho sprevádzať v zákulisí, pomáhať mu s 
rozcvičením, natretím farbou a pod (pre jedného až dvoch pretekárov – jeden tréner, pre 
troch a viacerých pretekárov – dvaja tréneri). Špeciálne označenie pre súťažiaceho a 
jedného člena sprievodu umožňuje sa pohybovať v priestoroch vyznačených pre pretekárov 



 

a trénerov. S uvedením označením nie je možný vstup do iných častí objektu. V prípade 
záujmu o sektorové alebo VIP sedenie je potrebné si zakúpiť vstupenky, ktoré majú odlišnú 
farbu pásky. 
Pohyb po zákulisí, resp. vstup do zákulisia bude bez pásky (označenia) neprípustný. Presun 
zo zákulisia do hľadiska prechodom medzi pódiom bude umožnený iba organizátorom 
a osobám oprávneným so vstupom do daného sektoru  príslušnou páskou. 
V dôsledku stiesnených podmienok v zákulisí žiadame súťažiacich o dôsledné plnenie 
pokynov organizátorov, rozhodcov a vedúceho pretekárov. V prípade, že sa súťažiaci na 
vyzvanie vedúceho pretekárov, resp. povereného rozhodcu nedostaví na „zhromaždisko“, z 
účasti na súťaži bude diskvalifikovaný.  
Do porovnávania o absolútneho víťaza postupujú všetci medailisti z kategórií do 70 kg, do 
80 kg, do 90 kg a nad 90 kg (tzn. dvanásti); rozhodcovia na základe bodového hodnotenia 
rozhodnú o poradí; súťažiaci, ktorí skončia na 1. až 6. mieste získajú finančné odmeny; víťaz 
je vyhlásený za absolútneho víťaza ktorý získava absolútny titul podujatia, víťaz Mozolani 
Classic 3. 
 
Do porovnávania o absolútnu  víťazku v kategórii fitness  bikiny  postupujú víťazky 
kategórie. Víťazka obdrží pohár. 
   
 

 


