
5. kolo LIGY MAMMAL 19.3.2022 

Dátum konania:    19.3.2022 
Miesto konania:    Nitra, Dvorčianska 448/74 (Fight School Sparta) 
Otvorenie GYMU: 7:45 
Váženie a prezentácia:  8:00 – 10:30  - 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 nestíhate. Nie že  
    zavoláte 10:30 že budete hodinu meškať.  
 
   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 (tí 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 platí aj o lekárskej  
    prehliadke!  
 
Štartovné:   Štartovné je 10,- na zápasníka s klubu ktorý je oficiálnym členom MAMMAL – Slovenský zväz MMA 
     
    Pre zápasníkov z ostatných klubov, to znamená z klubov ktorý do konca roka 2021 neuhradili ročný  
    členský príspevok 100,- za klub, je štartovné 20,-  
     
    Informácia o povinnosti zaplatiť 100,- ročný členský poplatok, a z toho vyplývajúce práva a výhody  
    členstva, boli uvedené vo všetkých pokynoch pri registrácii v predchádzajúcich kolách. 
      
    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.  
 
Lekárska prehliadka:   Každý zápasník je POVINNÝ priniesť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa zápasu  
    v plnokontaktnom športe. Z dôvodu mnohých nezrovnalostí a problémov ktoré vznikajú pri  
    odovzdávaní lekárskych prehliadok sme pripravili nové tlačivá ktoré potvrdzuje lekár! Na stránke  
    registrácie sú k dispozícii dva druhy tlačív: jedno pre všeobecného lekára a jedno pre telovýchovného  
    lekára. Vyberiete si podľa toho k akému lekárovi idete. Tí, ktorí sa už preukázali lekárskou prehliadkou  
    tak tým lekárska prehliadky platí! Ale ostatní, teda tí ktorí prinesú potvrdenie od lekára s dátumom  
    neskorším ako je 28.2.2022 už musia mať potvrdenie na novom tlačive!!!   
     Okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti 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 od 9:00  
 
 
    Po vážení bude nasledovať prípadná korekcia zápasových dvojíc pre prípad keby niekto nenavážil,  
    nepríde alebo bude pozitívny na COVID. A tiež sa dohodnú pravidlá pre dvojice ktoré nie sú  
    z rovnakých vekových kategórii! 
  
    Zápasníci ktorý na 4. kolo zápasili bez lekárskej prehliadky (len na základe Čestného prehlásenia  
    o zdravotnom stave) a do 26.2.2022 neposlali lekársku potvrdenie o spôsobilosti zúčastňovať sa súťaží  
    v plnokontakntom športe NEBUDÚ môcť na tomto ligovom kole zápasiť! 
 
Pravidlá poučenie:  11:00– 11:20 
 
Začiatok zápasov:  12:30 je to hrubý predpoklad ale verím že ho dodržíme , záleží ako včas prídu zápasníci na váženie, ako  
    budú mať splnené administratívne povinnosti a tiež od toho či budú nutné korekcie zápasových dvojíc. 
 
Testovanie:    Vstup do priestorov Fight School nitra bude na základe aktuálnych platných opatrení a keďže sa to  
    mení tak budeme o tom priebežne informovať. OP by malo byť bez problémov a čo sa týka platnosti  
    testov dáme vedieť hneď ako budú známe opatrenia na konkrétny dátum. 
 
 
 



Ďalšie pokyny:    So zápasníkom môžu do vstúpiť max. 2, slovom dvaja, pre zrakovo slabších DVAJA,  
     sekundanti (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 deti ktoré zápasia bez úderov na hlavu! Prilba musí byť bez lícnic a bez krytia  
    brady a s krytím temena hlavy 
    Z hygienických dôvodov je každý klub povinný zabezpečiť si vlastnú výstroj. To znamená že  
     organizátor nebude ani nemôže výstroj požičiavať na mieste! 
 
Všetky potrebné dokumenty (reverzy, registračné formuláre, GDPR) sú na stránke, tak si ich vytlačte a prineste ich vypísané. 
 
V opačnom prípade Vás bude každý dokument stáť 1euro. 
 
 
V prípade akýchkoľvek nejasností volajte:  Marek Herda, prezident MAMMAL 0903 555 547 marek.herda@fcca.sk 
      Miroslav Ševčík, manager MAMMAL 0915 879 583saisport.miro@gmail.com 
  
 
 
 


