
Všeobecné informácie:  

Názov súťaže: Mamut Cup 2022 

Termín súťaže: sobota 9. apríl 2022 

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

Organizátor: T.J. Sokol Přerov – Mamut Skippers 

Riaditeľ súťaže: Petr Douda 

Hlavný rozhodca: Mgr. Petra Holcová 

Prezentácia: 8:45 – 9:15 

Začiatok súťaže: 9:30 

Ukončenie súťaže: 18:00 

 

Uzávierka prihlášok: 22. marca 2022 
 

 

Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať na e-mail srsa.slovakia@gmail.com najneskôr v deň 

uzávierky prihlášok.  Prihlášky prijaté po termínu nebudú akceptované! 

 

S prihláškou pošlite aj hudobné súbory ku všetkým nahláseným freestyle zostavám! 

Zvuková stopa musí byť označená menom športovca a vekovou kategóriou, v ktorej 

súťaží! (napr. Anna Nováková 12-15) 

Štartovné: 15 EUR/osoba 

Jednotné štartovné za všetky disciplíny - platíte za celú súťaž bez ohľadu na počet disciplín, ktorých 

sa súťažiaci zúčastní. Storno na športovca je možné uplatniť v deň konania súťaže do 9:00 

v prípade karantény alebo zdravotných problémov. Túto možnosť má vedúci tímu, ktorý túto 

požiadavku musí oznámiť riaditeľovi súťaže.  

 

Vstupné pre divákov: 

deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov ZDARMA, ostatní 50 Kč (celodenné) 

 

Účasť divákov na súťaži je možná iba v prípade dodržania všetkých podmienok 

stanovených aktuálnymi vládnymi nariadeniami! 

 

Z časových a priestorových dôvodov je počet účastníkov za Slovensko je 

obmedzený, štartovať môže maximálne 30 súťažiacich! 

Slovenské účastníky vysílá určená národní organizace – Slovenská rope skippingová asociácia 

rovněž s limitovaným počtem soutěžících. 

 

Každý team dodá najmenej jedného rozhodcu pre speed na každých 6 súťažiacich.  

Pre freestyle prosím prihláste čo najvyšší možný počet rozhodcov, plus preferované 

kategórie pre hodnotenie. V prípade nedostatku freestyle rozhodcov bude táto 

disciplína nesúťažná a predstavenie zostáv bude dobrovoľné! 

 

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

bez dozoru, za bezpečnosť súťažiacich v tejto sále sú zodpovední tréneri!  

Cestovné, stravu a poistenie si účastník hradí sám! 

 

 

mailto:srsa.slovakia@gmail.com


Predbežný časový harmonogram: 

Otvorenie telocvične:  8:00 

Prezentácia:   8:45 – 9:15 

Porada rozhodcov: 9:15 – 9:30 

Začiatok súťaže:   9:30 

Vyhlásenie výsledkov: cca 17:00 

Ukončenie súťaže:  18:00 

Uzavretie telocvične:  19:00 

 

Rýchlostné disciplíny sa budú konať doobeda, freestyle poobede.  

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

 

Súťažné disciplíny: 

Single Rope Speed Sprint (1x30 sec. speed) 

Single Rope Double Unders (1x30 sec. dvojšvihy) 

Single Rope Triple Unders (trojšvihy) – iba pre kategórie 16+ 

Single Rope Speed Endurence (1x 180 sec. speed) 

Single Rope Individual Freestyle (freestyle jednotlivcov) – max. 15 súťažiacich z 1 teamu 

 

Všetky disciplíny budú hodnotené podľa pravidiel IJRU, s výnimkou disciplíny Single 

Rope Double Unders. 

 

 

Vekové a výkonnostné kategórie: 

Vekové:  

 do 11 rokov 

 12 – 15 rokov 

 16 + 

Výkonnostné Single Rope Speed Sprint:  

 A – 70 a viac 

 B – 50 a viac 

 C – do 49 

Výkonnostné Single Rope Double Unders: 

 A – 70 a viac 

 B – 50 a viac 

 C – do 49 

Výkonnostné Single Rope Speed Endurence: 

 A – 350 a viac 

 B – 250 a viac 

 C – do 249 

Výkonnostné Single Rope Individual Freestyle:  

 A - skokan skáče level 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…. 

 B - skokan skáče iba level 0,5, 1, 2, 3 

 C - skokan skáče iba level 0,5, 1, 2 



Príklad: Level 3 (základný 4-švih, 3-švih s jednou rukou v obmedzení, 2-švih s dvomi rukami v 

obmedzení, výmena rukou AS, CL, TS, caboose . . .), Level 4 (základný 5-švih, 4-švih s jednou rukou 

v obmedzení, 3-švih s dvomi rukami v obmedzení, . . .) 

 

O zaradení súťažiaceho do príslušnej výkonnostnej kategórie rozhoduje tréner.  

 

V prípade, že súťažiaci naskáče vyšší počet skokov (tolerancia +3 skoky)/prvok 

s vyšším počtom levelov ako príslušné dané výkonnostní kategórie, bude automaticky 

presunutý do vyššej kategórie. 

 

Ocenenie za súťažnú disciplínu single rope triple unders sa udeľuje iba vo vekovej 

kategórii 16+, výkonnostná kategória je jen jedna. 

 

Vekové kategórie sa určujú podľa kalendárneho roku narodenia a sú vypísané vo všetkých  

výkonnostných kategóriách.  

 

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

 

Všeobecné podmienky účasti na súťaži: 

1. Za zdravotní 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, sa 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 včas 

pripravení 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 ich 

správanie bolo vzorom pre ostatných súťažiacich.  

8. V priebehu jednotlivých disciplín je zakázané skákanie a rozcvičovanie sa v hlavnej sále. 

K tomuto účelu je určená menšia označená sála. V hlavnej sále je povolené skákať iba v dobe 

pred začiatkom súťaže (do 9:30) a v pauzách medzi disciplínami, pokiaľ organizátor neurčí 

inak. 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: 

tel.č. 0905790607 / email: srsa.slovakia@gmail.com 


