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ZÁVÄZNÝ DOKUMENT PRE ORGANIZÁCIE A ŠPORTOVCOV, KTORÍ NIE SÚ ČLENMI SRSA 

 

Slovenská rope skippingová asociácia (SRSA) vydala tento dokument pre 

organizácie a športovcov, ktorí nie sú členmi našej organizácie pre jasné 

vyjadrenie otvorenosti a prístupu v rámci podpory športu rope skipping / 

jump rope na Slovensku. Podujatí SRSA sa môže a bude môcť zúčastniť sa 

každý záujemca, ktorý chce skákať cez švihadlo. 
  

The Slovak Rope Skipping Association (SRSA) published this document for 

organizations and athletes which are not members of our organization to clearly 

express openness and approach in support of the sport of rope skipping / jump 

rope in Slovakia. Every interested party which wants to jump rope can always 

and will be able to take part in the SRSA event. 
 

 

 

ZÁVÄZNÝ DOKUMENT PRE 
ORGANIZÁCIE A ŠPORTOVCOV,  

KTORÍ NIE SÚ ČLENOM 
SLOVENSKEJ ROPE SKIPPINGOVEJ 

ASOCIÁCIE (SRSA) 

BINDING DOCUMENT FOR 
ORGANISATION AND ATHLETES,  

WHO ARE NOT MEMBERS OF 
SLOVAK ROPE SKIPPING ASSOCIATION 

(SRSA) 
Každý športovec sa môže zúčastniť na 
súťažiach, workshopoch alebo iných 
podujatiach organizovaných SRSA aj bez 
členstva SRSA. 

Each athlete can participate in 
competitions, workshops or other events 
organized by SRSA even without SRSA 
membership. 

Každý športovec sa môže zúčastniť 
kvalifikačných podujatí pre zaradenie do 
národného teamu a alebo 
medzinárodných podujatí a súťaží. 

Each athlete can participate in qualifying 
events for inclusion into the national 
team and / or international events and 
competitions. 

Športovec sa môže zúčastniť 
medzinárodných súťaží v športe rope 
skipping/jump rope po splnení 
kvalifikačných podmienok. 

Athlete can take part in international rope 
skipping / jump rope competitions after 
fulfilling the qualification conditions. 

Športovcom, ktorí splnili kvalifikačné 
podmienky bude umožnené zúčastniť sa 
medzinárodnej súťaže. 

Qualified athletes will be allowed to 
participate in an international 
competition. 

Každá organizácia si môže požiadať 
o zapísanie svojho plánovaného 
podujatia v športe rope skipping/jump 
rope do kalendára podujatí SRSA. 
Požiadať o jeho zápis s úplnými 
informáciami o podujatí je možné 
prostredníctvom emailu  event@srsa.sk. 

Each organization can apply to register 
their planned rope skipping / jump rope 
event into the SRSA events calendar. It is 
possible to request its registration with 
complete information about the event via 
email event@srsa.sk. 

 




