
Majstrovstvá Slovenska MMA  MAMMAL - Slovenský zväz MMA 
18.6.2022 

Dátum konania:    18.6.2022 
Miesto konania:    Športová Hala Klokočina, Nitra Adresa: Dolnočermánska 105, 949 11 Nitra 
   GPS: 48.2975292, 18.0671034 
Otvorenie Haly :  7:30 
Váženie a prezentácia:  8:00 – 09:00  - 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 nesXhate. 

Informácie:   
    Prosíme všetkých trénerov, aby si príchod na váženie nenechávali na poslednú chvíľu!  
    Pri váženíNIE JE prípustná tolerancia ! V prípade nedodržania váhy v jednotlivých váhových   
   kategóriách bude zápasník diskvalifikovaný – bez možnosc vrátenia štartovného. Na turnaji bude  
   cercfikovaná a kalibrovaná váha.   
    A dôležitá vec! Majte pripravené reverzy, lekárske prehliadky, registračné formuláre MAMMAL (X 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 plaX aj o lekárskej  
    prehliadke!  
   Ak niekto niečomu nerozumie, nech radšej zavolá  

Štartovné:   Štartovné je 20,- 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.  
   V prípade, že klub nemá uhradený ročný členský poplatok, štartovné bude 30 eur za  
   zápasníka. 
                                          Pre registráciu klubu  je potrebné uhradiť ročný členský poplatok v hodnote 100€ a cež 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  
   pripuscť zápasníka  k zápasu  ctul Majstra Slovenska v MMA.        

Vrátenie štartovného: 
   v prípade že zápasník nebude mať nikoho vo svojej kategórii  
   v prípade že sa zápasník sám odhlási z turnaja do 12.6.2022 
   v prípade že sa zápasník sám odhlási z turnaja po 12.6.2022 nebude vrátené štartovné, pokým 
   nepošle adekvatné potvrdenie od doktora do 7 dní. 
   v prípade ak zápasník nezaplacl štartovné a bol registrovaný a nenastúpi, príslušné štartovné musí 
   zaplacť na najbližšom kole, kde bude registrovaní, inak nebude pripustený na zápas 
   ( ak by niekto namietal, že také niečo sa neinformovalo, tak na našej stránke sú pokyny na jednotlivých 
   ligových kolách, kde sme to dokonca niekoľko krát predlžovali ) 

Lekárska prehliadka:   Okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosc, 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!  
   8:45 -10:00 hod. Tlačivá na lekárske prehliadky máte na našej stránke, STLAČ tlačítko REGISTROVAŤ 

Po vážení (predpoklad 09:15-10:00 hod )bude nasledovať prípadná korekcia zápasových dvojíc pre prípad keby niekto nenavážil, 
nepríde. 

Pravidlá poučenie:  10:,00-10:30 hod  

Začiatok zápasov:  11:00  hod  

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=nitra+mestsk%C3%A1+%C5%A1portov%C3%A1+hala+adresa&ludocid=2748419454640924200&sa=X&ved=2ahUKEwig7Izg6K34AhUCNOwKHdmDBoMQ6BN6BAhhEAI


-

Ďalšie pokyny:  So zápasníkom môžu do Športovej haly môžu vstúpiť max. 2, slovom dvaja, pre zrakovo slabších DVAJA,  
   sekundanc (tréneri). Pri klietke môžu byť 2 osoby staršie ako 18 rokov. Každý dostane pásku na ruku, ktorú si 
  bude musieť dať na ruku pre idencfikáciu. 

Systém:   Turnaj sa ide systémom KO, zápas o 3 miesto áno, pokým nie je stanovené inak  
   V prípade 3 zápasníkov v kategórii, je 1 nasedený ( ak chodil na ligu, tak ten čo je vyššie v tabuľke, bude 
   nasadený ) 
   Všetci do 18 rokov pôjdu bez úderov na hlavu  

Potrebná výstroj:  Rukavice –bambule, chránič zubov, chránič holení – ponožkový, supenzor. 
   Z hygienických dôvodov je každý klub povinný zabezpečiť si vlastnú výstroj. To znamená že  
     organizátor nebude ani nemôže výstroj požičiavať na mieste! 
   Všetci zápasníci do 18 rokov sú povinní zápasiť v rushguarde.  
   Všetky ženy a dievčatá aj nad 18 rokov sú povinné zápasiť v rushguarde. 
   V prípade, že u mužov a žien sa zápasník rozhodne zápasiť v rushguarde, musí aj druhá strana zápasiť 
   v rushguarde. 

Hygiena:  Záchody budeme mať celý deň k dispozícii, tak skúsme spoločne zabezpečiť, že sa budeme správať 
   kultúrne na záchodoch a ostanú čo najviac čisté.  

Počet zápasísk:   1 klietka 
Ceny a trofeje:  diplom, medaila, pohár, poukaz  

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 administraXvne podmienky 

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

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

Pre kluby, čo idú o [tul a nezapla[li ročné členské:  

Registračný poplatok za sezónu 2021/2022 je potrebné zaplacť za celý klub naraz a do poznámky dáte názov klubu: 

SK31 0200 0000 0031 8656 0551 VÚB, as. 

Názov účtu:  MAMMAL - Slovensky zvaz MMA 

PS: skúsme si to všetci spoločne čo najviac užiť, čo najviac zjednodušiť a mať zo soboty oslavu MMA  

Možnosť zakúpiť na podujaX Rushguard červený alebo modrý v zvýhodnenej cene 23 eur  

Odoberaj nás/Subscribe us: 



PPV:               h{ps://mammal.sk/ppv 

        h{ps://www.mammaltv.com 

web:               www.mammal.sk 

eshop:           h{ps://eshop.mammal.sk 

youtube:        h{ps://www.youtube.com/channel/UC-rskq39HXAKyOkv08FHFRQ 

instagram:    h{ps://www.instagram.com/mammal.sk/ 

facebook:     h{ps://www.facebook.com/SK.MAMMAL/ 

ck tok:          MAMMAL-Slovenský zväz MMA    
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