
MMA & ARMWRESTLING



ORGANIZAČNÝ ROZPIS
7. ročník medzinárodnej

KASprof Security ligy MMA & Armwrestling

KASprof Security liga bola založená v roku 2010 a predstavovala 
spojenie zmiešaných bojových športov a armwrestlingu.
V súčasnosti sa zameriava predovšetkým na šport tisícročia - MMA. 
Jej hlavným cieľom je prilákať najväčšie talenty amatérskej MMA a 
motivovať ich k výkonom, ktoré ich posunú priamo do profesionálnej 
súťaže a jedinečnej gala show NIGHT of FIGHTS - NOC BOJOV.

Usporiadateľ:  KASprof Security

Dátum:    KSL bude prebiehať v troch kolách:
    1. kolo – 30.9.2017 ( Športová hala - Rabča )
    2. kolo – 02.12.2017 (Bardejov)     
    3. kolo – 20.1.2018 (Bratislava)

  



Podmienky štartu:  Právo účasti v KSL majú športové kluby a oddiely
    MMA disponujúci pretekármi, ktorí:
    - majú lekárske potvrdenie o zdravotnom stave nie   
    staršie ako rok
    - neabsolvovali profi zápas v žiadnom bojovom športe
    - majú písomný súhlas rodiča, alebo zákonného    
    zástupcu (pretekári, ktorí nedosiahli vek 18 rokov)
    - uhradia štartovné 
    - spĺňajú podmienky štartu v kategóriách podľa    
    propozícií KSL 
    - vstup zdarma pre 1 trénera a 1 sekundanta na jeden tím  
    , len tieto osoby sú oprávnene byť pri ringu

Hmotnostné 
kategórie:    a/ do 65 kg
    b/ do 75 kg
    c/ do 85 kg
    d/ do 95 kg
    e/ 95+ kg    tolerancia 0,5kg
    
Dĺžka zápasu:   2x2 minúty, + v prípade remízy extra kolo
    prestávka medzi kolami je vo všetkých hmotnostných
    kategóriách 1 minúta

Pravidlá:    Zápasy prebiehajú podľa amatérskych pravidiel MMA v  
    ringu (hexagon). Zakázané je udieranie do hlavy na zemi  
    a požívanie kolien.
    Víťazi jednotlivých kategórií získajú okrem vecných
    cien aj finančné odmeny:
    1. miesto – 50 €
    2. miesto – 30 €
    3. miesto – 10 €
    Jednotlivé miesta budú bodované
    (systémom 1.miesto – 10b, 2.m. – 8b, 3.m. – 6b, 
    4.m. – 4b, 5.m. – 2b., 6m. – 1b). 

Po skončení všetkých troch kôl budú dvaja zápasníci s najvyšším počtom 
bodov nominovaní do veľkého FINÁLE, kde zabojujú o titulový opasok 
KASprof Security Ligy a finančnú odmenu 200 €. Ak víťaz v danom roku 
neabsolvuje aspoň jeden zápas MMA podľa profesionálnych pravidiel, dostane 
možnosť svoj titul obhájiť.

MMA



Výstroj:    Zápasníci musia mať vlastnú výstroj podľa pravidiel.
    Chránič chrupu (nesmie byť červenej farby),suspenzor a
    ostatné časti výstroja. Rukavice  poskytuje organizátor.

Žrebovanie:   Zápasí sa vylučovacím spôsobom podľa žrebovania a  
    pyramídového systému.

Štartovné:   Do 23.09.2017 - 10 EUR, po tomto termíne a v deň 
    súťaže 15 EUR. Úhrada poplatku na č.ú.: IBAN: 
SK7502000000003139980553 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka)
Prosíme uviesť meno, priezvisko a kategóriu, v ktorej budete súťažiť. 
Potvrdenie o platbe si prineste so sebou.

REGISTRÁCIA:   Súťažiaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom    
    registračného formulára priamo na webovej stránke
    http://bulteam.kasprofsecurity.sk/sk/9-mma

Podmienky štartu:  Zapojiť sa môžu pretekári, ktorí sa v minulosti    
    nezúčastnili SNLP, alebo reprezentácie.

Hmotnostné kategórie: 

pravá ruka 
ľavá ruka   a/ do 75 kg
    b/ do 95 kG
    c/ nad 95 kg

Pravidlá:    Súťaž prebieha podľa pravidiel WAF (World    
    Armwrestling Federation)

    Hodnotené sú prvé tri miesta spomienkovým predmetom  
    a vecnými ceami

REGISTRÁCIA:   Pretekári sa môžu registrovať priamo na mieste, kde   
    absolvujú pred súťažou lekársku prehliadku. Štartovné 3€

ARMWRESTLING

* * *



PROGRAM
9:00 - Registrácia a váženie

11:00 - 12:00 Rozpis zápasov
12:00 - Začiatok zápasov

16:00 - FINÁLE

Tešíme sa na vašu účasť!

ODŠTARTUJ SVOJU CESTU ŠAMPIÓNA NA KSL!

+ 421 904 932 311     ksl@kasprofsecurity.sk


