
Všeobecné informácie: 

Názov súťaže: Mamut Cup 2019 

Termín súťaže: sobota 16. marca 2019 

Miesto súťaže:  T.J. Sokol Přerov, Brabansko 566/2, Přerov 

Organizátor: T.J. Sokol Přerov – Mamut Skippers 

Riaditeľ súťaže: Mgr. Petra Holcová 

Hlavný rozhodca: Ing. Kristýna Holcová 

Prezentácia: 9:00 – 9:45 

 

Uzávierka prihlášok: 5. marca 2019 
 

Vyplnené prihlášky je potrebné zasielať na e-mail srsa.slovakia@gmail.com 

 

S prihláškou pošlite prosím aj hudbu ku všetkým súťažiacim nahlásených na Single 

rope Freestyle s označením: meno súťažiaceho a veková kategória!  

 

Štartovné: 12 Eur/účastník   
 

Štartovné sa platí jednorazovo za všetky disciplíny. V štartovnom je zahrnutý obed (kurací rezeň, 

chlieb, uhorka).  

 

Cestovné, ubytovanie, ostatnú stravu a poistenie si účastník hradí sám! 

 

Vstupné pre divákov:  50 Kč (celodenné vstupné) 
deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov ZDARMA  

 

Každý team zabezpečí jedného rozhodcu!   

 

V priebehu súťaže bude k dispozícii menšia sála na rozcvičenie a prípravu 

súťažiacich. Sála bude bez dozoru, za bezpečnosť súťažiacich budú 

zodpovední tréneri! 

 

Predbežný časový harmonogram: 

Prezentácia: 9:00 – 9:45 

Začiatok súťaže: 10:00 

Obed: 13:00-14:00 

Vyhlásenie výsledkov: 17:30-18:00 

 

Harmonogram sa môže líšiť v závislosti od počtu prihlásených súťažiacich. Organizátor súťaže si 

vyhradzuje právo v priebehu celého dňa meniť program a organizáciu súťaže. 

 

Súťažné disciplíny: 

30 sec. speed 

30 sec. double under (dvojšvihy) 

30 sec. triple under (trojšvihy) – nad 12 rokov a starší! 

3 min. speed - maximálne 15 súťažiacich z jedného teamu! 

Single rope freestyle (freestyle jednotlivcov) - maximálne 15 súťažiacich z jedného teamu! 



Disciplíny 3 minúty speed a single rope freestyle sú z časových dôvodov obmedzené 

na 15 súťažiacich za 1 team. Výnimky môžu byť udelené IBA so súhlasom 

organizátora súťaže!!! Pokiaľ máte záujem o viac ako 15 súťažiacich, nahláste to 

prosím ihneď Mgr. Pavlíne Hadovej na tel.č. 0905790607 s uvedením dôvodu.  

 

Vyhodnotenie overall:  

Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia všetkých troch disciplín ( 30 sec. Speed, 3 min. speed, SR 

Freestyle) budú automaticky zaradení do overall hodnotenia – tzv. celkového hodnotenia.  

Do overall sa nezapočítavajú disciplíny 30 sec. double under a 30 sec. triple under! 

 

 

Vekové kategórie: 

do 8 rokov 

9 – 11 rokov 

12 – 14 rokov 

15 rokov a starší 

 

Vekové kategórie sa určujú podľa kalendárneho roku narodenia súťažiaceho.   

Organizátori si vyhradzujú právo zlúčiť kategórie, v ktorých nebude dostatočný počet súťažiacich. 

 

Všeobecné podmienky účasti na súťaži: 

 

1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá klub/škola/oddiel/rodič. 

2. Každý súťažiaci štartuje na vlastné zdravotné poistenie. Každý súťažiaci musí mať preukaz 

poistenca. 

3. Dozor nad súťažiacimi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vyslaný vedúci 

klubu/školy/oddielu. Pokiaľ neplnoletý súťažiaci štartuje individuálne bez 

klubu/školy/oddielu, musí mať zabezpečený dozor dospelej osoby v plnom rozsahu po celú 

dobu trvania súťaže.  

4. Za stratu osobných vecí organizátor nezodpovedá. 

5. V priebehu trvania súťaže je zakázané pohybovať sa po súťažnej ploche s výnimkou 

organizátorov, rozhodcov a súťažiacich, ktorí práve súťažia.  

6. Súťažiaci sa v priestoroch budovy, kde súťaž prebieha správa slušne, nevzbudzuje verejné 

pohoršenie, je priateľský k ostatným súťažiacim, udržuje v čistote a poriadku šatňu, WC a 

iné verejné priestory. 

7. Tréneri/vedúci klubov zodpovedajú za to, že ich zverenci sa správajú slušne na mieste 

súťaže a v ostatných priestoroch budovy, rešpektujú ostatných súťažiacich, sú pripravení 

včas na štart v súlade s časovým harmonogramom, neopúšťajú miesto súťaže pred 

zverejnením výsledkov (v prípade nutnosti rozstrelu), sú prítomní na vyhlasovaní výsledkov 

a pripravení prijať výsledok a umiestnenie. Všeobecne sa správajú tak, aby boli vzorom pre 

ostatných súťažiacich.   

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: 

srsa.slovakia@gmail.com (Ing. Katarína Kősziklová) 

tel. +421 905790607 (Mgr. Pavlína Hadová) 

mailto:srsa.slovakia@gmail.com

