
          MAMMAL – Slovenský zväz MMA, Židovská 19, 811 01 Bratislava, IČO: 422 69423

Oficiálny pokyn – MAMMAL Slovenský zväz MMA
Na základe množiacich sa problémov pri registrácii a následne aj pri vážení a prezentácii zápasníkov 
na ligových kolách prijal MAMMAL – Slovenský zväz MMA nasledovné záväzné stanovisko: 

Pravidlá pre všetkých trénerov aj zápasníkov pre nasledujúcu sezónu 
2022/2023 sú nasledovné:

I. Registrácia
1. V prípade zaregistrovania sa na nadchádzajúce ligové kolo, alebo inú súťaž organizovanú zväzom 
preberáte na seba záväzok účasJ na ligovom kole so všetkými náležitosťami ktoré k tomu patria – 
zodpovednosť za pravdivosť informácii uvedených pri registrovaní, dodržanie hmotnostnej kategórie, 
zaplatenia štartovného, účasJ na ligovom kole a Jež zabezpečenia všetkých administraOvnych po-
žiadaviek organizátora – LP, reverz, GDPR, registračný formulár. 

2. V prípade ak sa chcete odhlásiť zo súťaže je to možné bez postihu do termínu po-
kiaľ je otvorená registrácia, ktorá sa uzatvára spravidla 6 dní pred konaním súťaže – 
presný termín máte vždy napísaný v pokynoch.

3. Ak sa rozhodne odhlásiť zo súťaže po tomto termíne je to možné nasledovný spô-
sobom:
3.1 - odhlásenie musí urobiť tréner klubu alebo ním určená zodpovedná osoba mailom na 
info@mammal.sk a telefonicky Marek Herda - 0903 555 547 minimálne 24 hodín pred začaOm ligo-
vého kola. 

3.2 - doložiť do 3 pracovných dní,  odo dňa odhlásenia sa z ligového kola, potvrdenie o prácene-
schopnosJ so špecifikáciu zranenia alebo choroby od všeobecného lekára.  

3.3 - v prípade ak lekárske potvrdenia zápasník nedodá bude, okrem povinnosJ zaplatenia štartov-
ného ešte sankcionovaný pokutou 20 eur a nebude môcť zápasiť kým sa záväzok nevyrovná.  

4. Ak si zápasník záväzok nevyrovná do konca aktuálnej ligovej sezóny – ktorá končí termínom finálo-
vých zápasov, bude záväzok a Jež povinnosť jeho úhrady presunutá na klub, za ktorý bol zápasník 
zaregistrovaný. 

5. Odhlásenie sa z  ligového kola v  čase menej ako 24 hodín (ak ligové kola začína 
v sobotu 8:00 vážením tak sa myslí čas od piatku 8:00) je už sankcionované pokutou 
20 eur a  tiež povinnosťou zaplatenia štartovného. Ak tak zápasník neurobí  nebude 
môcť zápasiť kým sa záväzok nevyrovná. Ak si zápasník záväzok nevyrovná do kon-
ca aktuálnej ligovej sezóny – ktorá končí termínom finálových zápasov, bude záväzok 
a tiež povinnosť jeho úhrady presunutá na klub, za ktorý bol zápasník zaregistrova-
ný.
6. V prípade ak sa zápasník vôbec nedostaví na ligové kolo – automaJcky pokuta 50 eur a povinnosť 
zaplaJť štartovné . Ak tak zápasník neurobí  nebude môcť zápasiť kým sa záväzok nevyrovná. Ak si 
zápasník záväzok nevyrovná do konca aktuálnej ligovej sezóny – ktorá končí termínom finálových zá-
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pasov, bude záväzok a Jež povinnosť jeho úhrady presunutá na klub za ktorý bol zápasník zaregistro-
vaný. 

7. Akákoľvek komunikácia ohľadom registrácie, kategórii, odhlasovanie zápasníkov a pod. je výlučne 
na oficiálny mail zväzu info@mammal.sk alebo telefonicky 0903 555 547 – Marek Herda, alebo 0915 
879 583 – Miroslav Ševčík. 

8. Všetky oznámenia cez sociálne siete alebo pokusy komunikovať cez 
aplikácie ako messenger, viber, whatsapp a podobne budú odignorova-
né!!!

II. Lekárske prehliadky:
S okamžitou platnosťou sa na ligových kolách zavádza nasledovný systém ohľadom 
lekárskych prehliadok:
1.Zápasiť bez lekárskej prehliadky nie je možné  

2.Osoby mladšie ako 18 rokov bez platnej lekárskej prehliadky na predpísanom tlačive nebudú môcť 
zápasiť! 

3. Odporúčame trénerom, aby si lekárske prehliadky svojich zápasníkov kontrolovali.  

4. Povinnosťou zápasníka je zabezpečiť si lekársku prehliadku! Tlačivá sa nachádzajú na našej stránke 
v sekcii registrácia. Túto lekársku prehliadku tréner/manažér/zodpovedná osoba klubu odošle osca-
novanú 1 týždeň pred prvým kolom. Lekársku prehliadku si zaevidujeme a od obvodnej plaO pol 
roka, od športového lekára 1 rok.  

5. Od sezóny 2022/2023 odošlú všetci zápasníci lekársku prehliadku na

    info@mammal.sk, najneskôr týždeň pred ligovým kolom. 

III. Zodpovednosť a poverovanie zodpovednej kontaktnej osoby
1. Celú zodpovednosť za to ako majú zápasníci pripravenú dokumentáciu (reverzy, LP, GDPR, regis-
tračný formulár) má TRÉNER alebo ním poverená osoba! 

2. Pre všetkých zápasníkov a trénerov plaO že na vážení musí byť prítomný tréner alebo oficiálny zás-
tupca klubu, ktorého nominuje tréner (zoznam trénerov klubov vám zašleme na kontrolu) alebo šta-
tutár klubu ktorý je uvedený v registračnom formulári klubu pre ligovú súťaž MAMMAL – každý klub 
to má vyplnené.  

3. V prípade ak sa tréner alebo štatutár nemôžu dostaviť je potrebné aby oficiálnou cestou nahlásili 
kto bude zastupovať klub na ligovom kole. PlaO nasledovné: 

- Zástupca klubu je buď tréner, štatutár alebo nimi poverená osoba 

- V žiadnom prípade to nemôže byť zápasník zápasiaci na ligovom kole 

- Musí to byť osoba staršia ako 18 rokov 
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- Musí byť prítomný už pri vážení zápasníkov svojho klubu, bez jeho prítomnosJ nebudú zá-
pasníci odvážení a nebudú môcť zápasiť 

- Je jedinou osobo,u s ktorou organizátor rieši všetky otázky týkajúce sa registrácie, zmeny ka-
tegórii, pravidiel a podobne 

IV. Zdôvodnenie
1. Čoraz viac sa stretávame s tým že zápasníci nepravdivo uvádzajú počty zápasov, alebo sa registrujú 
2x – do dvoch rôznych kategórii. Registrujú sa nám zápasníci bez klubu, alebo sa registrujú zápasníci 
pod 18 rokov bez toho aby o tom vedel rodič alebo tréner.  Potom príde rodič s 13 ročným chlapcom 
bez lekárskej prehliadky, bez dokumentov.. s vetou: prepáčte sme tu prvý krát...Všetky potrebné in-
formácie a dokumenty sú zverejnené na stránke, stačí si ich bod po bode prečítať... 

2. Celý proces sa potom neskutočne predlžuje v prípade, ak zápasník/klub. Nehovoriac o tom že 
množstvo zápasníkov falšuje lekárske prehliadky a myslí si že sme padnuO na hlavu. Nosia prehliadky 
bez pečiatok, bez podpisov, evidentne s falšované doma na pc. Niekto si myslí že si nevšimneme že 
je tam pečiatka od fyzioterapeuta, alebo že doniesol prekaz oprávňujúci osobu pracovať v potravi-
nárstve...  

3. Nehovoriac o reverzoch osôb mladších ako 18 rokov ktoré si podpisujú chlapci sami alebo im to 
podpisujú tréneri. Toto je riziko ktoré MAMMAL – SZMMA nemieni znášať. Pripravte sa na to že 
v nasledujúcej sezóne sa bude reverz podpisovať na celú sezónu, ale osoby mladšie ako 18 rokov to 
budú musieť mať podpísané od oboch zákonných zástupcov a overené notárom.  Reverz bude na 
celú sezónu platný, je potrebné ho oskenovať a odoslať na info@mammal.sk, v predmete napísať 
klub a meno a priezvisko zápasníka  

4. Preto je nutné nosiť LP na tlačive schválenom Zväzom – je na stránke pri registrácii. 

5. Na základe pravidelných negaOvnych skúsenosO  s nedodržiavaním pravidiel zo strany zápasníkov 
a Jež neochoty trénerov kontrolovať zápasníkov a prispieť tak k hladšiemu priebehu súťaží nám ne-
ostáva nič iné ako DIREKTÍVNE preniesť zodpovednosť za celý proces registrácie zápasníkov a Jež ná-
slednú kontrolu (pred samotnou prezentáciou a vážením) všetkých potrebných dokumentov preniesť 
na kluby a trénerov.  

6. Od novej sezóny už nebudeme udeľovať výnimky – nemáš všetko splnené = nezápasíš! 

7. Druhou alternaOvou pre nás je: nevytvárať zápasové dvojice vopred, ale až v deň ligového kola na 
základe toho kto prejde vážením a splní všetky podmienky. A budete musieť čakať či budete mať zá-
pas alebo nie – uprednostňované budú kluby ktoré sú oficiálnym členom MAMMAL – SZMMA a klu-
by ktoré nemajú problémy s administraOvnymi podmienkami zväzu. 

PS: našim cieľom je mať. vytvorené a zverejnené dvojice dopredu, keďže je to pre zápasníka, kluby, 
podujaJe lepšie …. nehovoriac o markeJngu, ktorý sa dá s tým robiť. Je aj na Vás zástupcov klubov, 
aby sme spoločne zlepšili a zjednodušili prostredie na Slovenskej scéne.  

Tento pokyn nadobúda platnosť 10.8.2022

V Bratislave 6.8.2022

Marek Herda, prezident organizácie MAMMAL – Slovenský zväz MMA
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MAMMAL - Slovenský Zväz MMA, IČO: 42269423, www.mammal.sk 00421 903 555 547 
Akékoľvek používanie dokumentov aleho ich akejkoľvek časti inak ako pre osobnú potreb, hlavne ich ďalšie používanie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho 
spracovania alebo úpravy, či zhotovovaním dalších rozmnoženín je zakázané. Používanie mimo osobnú potrebuje je neoprávneným zaspim do práv 
MAMMAL - Slovenský Zväz MMA a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých dáta, diela a iné nehmotné statky sú súčasťou 
dokumentácie.

http://www.mammal.sk/

