
3. kolo LIGY MAMMAL - Slovenský zväz MMA 21.11.2021 

Dátum konania:    21.11.2021 
Miesto konania:    Bra)slava, Nové Mesto, Športová hala Mladosť  
Otvorenie GYMU: 8:00 
Váženie a prezentácia:  8:30 – 10:00  - kto sa nedostaví na váženie v uvedenom čase bez adekvátneho dôvodu nebude môcť  
    zápasiť! A samozrejme že meškanie treba oznámiť hneď ako vám bude jasné že nesPhate. Nie že  
    zavoláte 10:30 že budete hodinu meškať.  

Informácie:   
    Prosíme všetkých trénerov aby si príchod na váženie nenechávali na poslednú chvíľu!  
    Pri vážení je prípustná tolerancia 1kg! 
    A dôležitá vec! Majte pripravené reverzy, lekárske prehliadky, registračné formuláre MAMMAL (P ktorí  
    ste ich na túto sezónu ešte neodovzdali), vytlačené, vypísané a podpísané Všeobecné podmienky  
    registrácie a ochrana osobných údajov a štartovné! Zápasníci mladší ako 18 rokov musia mať reverz  
    pre osoby mladšie ako 18 rokov a podpísané oboma zákonnými zástupcami + vypísane a podpísané  
    splnomocnenie trénera (je to súčasťou reverzu)! 
    Reverz, ktorý nie je na oficiálnom formulári MAMMAL, napísaný rukou, prípadne odfotený  
    v mobile NEBUDE AKCEPTOVANÝ a zápasník nebude môcť zápasiť! To isté plaP aj o lekárskej  
    prehliadke!  

Štartovné:   Štartovné je 10,- na zápasníka. V prípade že zápasník sa v sezóne 2021/2022 ešte nezúčastnil ligového  
    kola MAMMAL je povinný uhradiť 5,- reg. poplatok a priniesť vypísaný registračný formulár MAMMAL.  
   Pre registráciu je potrebné uhradiť ročný členský poplatok v hodnote 100€ a tiež 
právna forma Vášho klub, buď vo forme občianskeho združenia alebo s.r.o.  Je potrebné, aby každý klub 
mal uhradený reigstračný poplatok do konca príslušnej sezóny, inak nebude možné pripustiť zápasníka  k 
zápasu o opasok a titul Majstra Slovenska v MMA.       

V prípade, že do 15.11.2021 nebude mať klub uhradený členský poplatok, štartovné bude 20 eur za 
zápasníka.
V prípade, že do 15.12.2021 nebude mať klub uhradený členský poplatok, nebude umožnené zápasníkov 
bojovať o titul šampióna a bojovať o majstra Slovenska.

Lekárska prehliadka:   Okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilos) ktorú vystaví buď všeobecný lekár (platnosť 6  
    mesiacov) alebo športový lekár po absolvovaní športovo-telovýchovnej prehliadky (platnosť  
    12 mesiacov) sa každý zápasník musí podrobiť krátkej lekárskej prehliadke v deň zápasu.  
    Lekárske prehliadky na mieste budú prebiehať priebežne počas váženia a prezentácie!  
   9:00-11:00 hod  

Po vážení (predpoklad 10:00-11:00 hod )bude nasledovať prípadná korekcia zápasových dvojíc pre prípad keby niekto nenavážil, 
nepríde alebo bude poziPvny na COVID. A )ež sa dohodnú pravidlá pre dvojice ktoré nie sú z rovnakých vekových kategórii! 

Pravidlá poučenie:  10:30-10:45 hod  

Začiatok zápasov:  V DISKUSII – je to hrubý predpoklad, ale verím že ho dodržíme 

Testovanie:  Do priestorov Športovej haly Mladosť  je dovolené vstúpiť len osobám s negaPvnym covid testom nie starším 
ako 24 hodín 
     
   Príslušné informácie budeme postupne doplňovať, podľa  aktuálnych vyhlášok hygieny SR. 

   Testovania sa nemusia zúčastniť osoby ktoré: 
- Prekonali COVID a majú potvrdenie od lekára o prekonaní COVIDU (nie staršie ako 3 mesiace) 
- Sú plnohodnotne zaočkovaný – čiže dostali aj druhá dávku vakcíny a od podania druhej dávky prešli 

minimálne 2 týždne a majú tom potvrdenie.  



Ďalšie pokyny:  So zápasníkom môžu do Športovej haly Mladosť  vstúpiť max. 2, slovom dvaja, pre zrakovo slabších DVAJA,  
   sekundan) (tréneri). 

Potrebná výstroj:  Rukavice –bambule, chránič zubov, chránič holení – ponožkový, supenzor, helma – všetci  
    zápasníci čo nemajú 18 rokov sú povinný zápasiť s ochrannou prilbou. V prípade ak jeden  
    zápasník nemá 18 rokov a jeho súper už je plnoletý sú povinný mať prilbu obaja. Prilbu  
    nemusia mať de) ktoré zápasia bez úderov na hlavu! Prilba musí byť bez lícnic a bez kry)a  
    brady a s kryPm temena hlavy 
    Z hygienických dôvodov je každý klub povinný zabezpečiť si vlastnú výstroj. To znamená že  
     organizátor nebude ani nemôže výstroj požičiavať na mieste! 

Prílohy zaslané do mailov trénerov:  reverz,  
       reverz pod 18 rokov – NOVE TLAČIVO! 
     zoznam registrovaných zápasníkov (po kluboch tak si to skontrolujte) 
      vekové a váhové kategórie,  
      tabuľka zakázaných techník 
      všeobecné podmienky registrácie a ochrana osobných údajov 
      registračné formulár MAMMAL 
       zoznam zápasníkov ktorý nemajú splnené administraPvne podmienky 

Odporúčam všetko si vytlačiť a priniesť už vypísané! Urýchli to celý proces prezentácie!  

V prípade akýchkoľvek nejasnosP volajte:  Marek Herda, prezident MAMMAL 0903 555 547 marek.herda@fcca.sk 
      Miroslav Ševčík, manager MAMMAL 0915 879 583saisport.miro@gmail.com 
  

Registračný poplatok zapla)ť je možné dopredu, je potrebné zapla)ť za celý klub naraz a do poznámky dáte názov klubu: 

Registrácia bude dokončená po uhradení štartovného 

Štartovné a Registrácia zápasníka: 

SK31 0200 0000 0031 8656 0551 VÚB, as. 

Názov účtu:  MAMMAL - Slovensky zvaz MMA 

Do predmetu napísať Meno zápasníka 

Členský poplatok klubu: 

SK31 0200 0000 0031 8656 0551 VÚB, as. 

Názov účtu:  MAMMAL - Slovensky zvaz MMA 

Do predmetu napísať Názov Klubu 


