
 

Súťažný poriadok 

Preambula 
Výkonný výbor SAPR v súlade s článkom 9 bod 7, písm. c stanov SAPR vydáva tento súťažný poriadok 

Článok 1 organizácia súťaží 

1. Súťaží sa „double elimination“ – systémom na dve prehry 

2. Súťažné kategórie 
a. Seniori  

i. Muži - 70, 80, 90, 100, 100+ kg (ľavá, pravá ruka),  
ii. Ženy – 60, 60+ kg (ľavá, pravá ruka) 

b. Juniori23  
i. Muži – 70, 80, 90, 90+ kg (ľavá, pravá ruka) 
ii. Ženy – 60, 60+ kg (ľavá, pravá ruka) 

c. Juniori23 
i. Chlapci – 70, 80, 80+ kg, (pravá, ľavá ruka) 
ii. Dievčatá – 60, 60+ kg (ľavá, pravá ruka) 

d. Juniori do 15 rokov 
i. Chlapci (pravá, ľavá ruka) 
ii. Dievčatá (ľavá, pravá ruka) 

e. Masters 
i. Muži  90, 90+(pravá, ľavá ruka) 
ii. ženy open(ľavá, pravá ruka) 

f. Disabled 
i. Muži open (pravá, ľavá ruka) 
ii. Ženy open (ľavá, pravá ruka) 

3. Rozdelenie súťaží do kategórií 
a. Majstrovstvá sveta 
b. Majstrovstvá Európy 
c. Medzinárodné súťaže 
d. Majstrovstvá Slovenska 
e. Celoslovenské súťaže 
f. Regionálne súťaže 

4. Celoslovenská súťaž  
a. Pod celoslovenskou súťažou sa rozumie: Majstrovstvá Slovenska, Slovenská národná liga pretláčania, ktorá spĺňa 

nasledovné kritériá 
i. Súťažné kategórie: podľa bodu 2. 
ii. Súťaž sa musí uskutočniť na mieste s vyvýšeným pódiom a s hľadiskom pre divákov 
iii. Súťaž sa uskutoční na minimálne dvoch stoloch 
iv. Súťaž musí byť online prenášaná na www.armsport.sk (len v prípade MSR) 
v. Ceny – poháre/trofeje, diplomy 
vi. Rozhodcovia – kvalifikovaný rozhodcovia SAPR 

5. Regionálna súťaž 
a. Pod regionálnou súťažou sa rozumie akákoľvek iná súťaž, ktorá nespadá do kategórie súťaží uvedených v bode 3.a 

spĺňa nasledovné kritériá: 
i. Súťažné kategórie: na zvážení organizátora, musí byť výberom z kategórií podľa bodu 2. 
ii. Súťaž sa musí uskutočniť na mieste s možnosťou umiesnenia stola a priestorom pre divákov 
iii. Ceny – diplomy resp. podľa možností organizátora 
iv. Rozhodcovia – kvalifikovaný rozhodcovia SAPR 

6. Podmienky nominácie športovca na súťaže 
a) športovca na súťaže regionálne a celoslovenské vrátane Majstrovstiev Slovenska nominuje predseda  v rámci klubu 
b) športovca na medinárodné súťaže nominuje predseda klubu a schvaľuje výkonný výbor SAPR. Nomináciu predseda 

klubu zasiela najneskôr 14 dní pred súťažou elektronickou alebo písomnou formou. Výkonný výbor oznámi 
rozhodnutie o schválení nominácie predsedovi klubu zverejnením na webovej stránke najneskôr 7 dní pred súťažou. 

c) športovca na  ME, MS nominuje reprezentačný tréner a schvaľuje výkonný výbor SAPR. Pri vyčíslení sumy doplatku 
nominačného listu  sa zohľadňuje  okrem podmienok stanovených v štatúte reprezentanta, aj  aktívna účasť na 
oficiálnych súťažiach organizovaných SAPR (reprezentačné sústredenie, vyhodnotenie TOP5, mediálne a promo akcie 
zamerané na propagáciu armwrestlingu na ktoré bol športovec vybraný)  

    

http://www.armsport.sk


7. Podmienky účasti funkcionárov a športových odborníkov na medzinárodných súťažiach 
a) delegáta SAPR na účasť na ME, MS schvaľuje výkonný výbor SAPR 
b) účasť rozhodcu a iného športového odborníka SAPR na medzinárodných súťažiach schvaľuje výkonný výbor SAPR. V 

prípade rozhodcu je nominácia podmienená aktívnou účasťou na troch súťažiach organizovaných SAPR. 

8. Manažment a organizácia súťaží 
a) Organizátor súťaže pripraví plagát s grafikou a všetkými informačnými údajmi o súťaži, vrátane oficiálnych partnerov 

SAPR. Každý plagát musí mať logo SAPR. 
b) plagát a propozície súťaže zašle na sekretariát SAPR minimálne 4 týždne pred termínom súťaže, zároveň nahlási 

miesto konania súťaže, ktoré mu odsúhlasí výkonný výbor SAPR. 
c) organizátor súťaže zašle na sekretariát SAPR faktúru na zabezpečenie a manažment súťaže: 

a)  vo výške 1000 Eur -  v prípade MSR a SNLP 
b) Vo výške 150 Eur - v prípade organizácie regionálnej súťaže, súťaží silnej ruky SŠ 

d) Náklady, ktoré je potrebné uhradiť z faktúry na zabezpečenie a manažment súťaže sú: 
a) uhradiť odmeny rozhodcom 
b) zabezpečiť trofeje  
c) zabezpečiť občerstvenie pre funkcionárov a rozhodcov 
d) ozvučenie športovej akcie (minimálne s 2 mikrofónmi) 

e) organizátor súťaže zabezpečí v priestoroch súťaže bufet pre športovcov 
f) zastúpenie rozhodcov na súťaží 

a) v juniorských kategóriách - minimálne jeden rozhodca 
b) v seniorských kategóriách - minimálne jeden rozhodca v spolupráci s kamerovým systémom sapr 

g) po ukončení súťaže organizátor zabezpečí: 
a) odoslanie štartovných listín na sekretariát SAPR 
b) Vloženie nadobudnutých finančných prostriedkov (štartovné, poplatok za protest, sponzoring) na účet 

SAPR prostredníctvom sekretariátu SAPR  do 3 dní po ukončení súťaže, do poznámky uvedie názov 
súťaže 

9. Registrácia športovca na súťaže  

Športovec sa prihlasuje na súťaž  (v prípade súťaží regionálnych, celoslovenských a Majstrovstiev Slovenska) 
prostredníctvom vopred zverejneného Online formuláru k danej súťaži individuálne alebo prostredníctvom predsedu klubu. 
Online formulár k súťaži je zverejnený najneskôr 21 dní pred konaním súťaže a registrácia (Online) sa  uzatvára  spravidla 
36h pred súťažou. 

10. Štartovné na  súťaží 
  výška štartovného pre športovca na jednu ruku  

V prípade celoslovenských súťaží - MSR, SNLP so splnením podmienky online registrácie  je - 10 Eur 
V prípade celoslovenských súťaží - MSR, SNLP s registráciou na mieste v deň súťaže  je - 20 Eur 
 V prípade regionálnych súťaží - je výška štartovného na rozhodnutí organizátora súťaže 

11. oblečenie športovca na súťažiach  
medzinárodných, ME, MS 

• športovec súťaží pri stolíku v oficiálnom tričku SAPR, oficiálnej teplákovej súprave 
• v rámci všetkých oficiálnych vystúpení (napr. váženie, pobyt v hale pri súťaží alebo nie) je povinný pohybovať sa vo 

vychádzkovom  tričku, kde reprezentuje SAPR, generálneho partnera a partnerov SAPR schválených výkonným 
výborom  

celoslovenských, regionálnych súťažiach 
• športovec súťaží pri stolíku v oficiálnom tričku svojho klubu 

12. sponzoring 
generálny partner - ten, kto podporí SAPR v príslušnom kalendárnom roku sumou minimálne 1500 Eur, po schválení 
výkonným výborom SAPR bude uvedený na oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach  SAPR ako aj na všetkých 
propagačných predmetoch, plagátoch, bilboardoch… ako generálny partner SAPR 

partner - ten, kto podporí SAPR v príslušnom kalendárnom roku sumou minimálne 500 Eur, po schválení výkonným 
výborom SAPR bude uvedený na oficiálnych webových stránkach a sociálnych sieťach  SAPR ako aj na všetkých 
propagačných predmetoch, plagátoch, bilboardoch… ako partner SAPR 

Článok 2 záverečné ustanovenia 
1. Tento  súťažný poriadok prerokoval a schválil výkonný výbor  SAPR v súlade s článkom 9, bod 7 písm. c,  stanov na svojom 

riadnom zasadnutí dňa: 25.1.2023  

2. Tento  súťažný poriadok SAPR nadobúda platnosť dňom jeho schválenia výkonným výborom SAPR s účinnosťou od 
25.1.2023  

3. Zmeny v smernici je možné vykonať len po predchádzajúcom schválení výkonným výborom SAPR.  

Vo Vavrečke dňa: 25.1.2023 

       Ján Germánus Prezident SAPR 


